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ന സ്റ൨ഡ൯൨ ക്രിസ്ത്യന് മൂവ്മെന്റ് 
ഇനറല് കമ്മിററി പുറപ്പെട്ടവിച്ച സന്ദേശ 

1957 മെയ് 24 മുതല് ജൂണ് 7 വ 
രെ ആല്വാ യൂണിയന് ക്രിസ്ത്യന് 

കോളജില് സമ്മേളിച്ച അഖിലേ 
ന്തൃസ്ററുഡന്റു ക്രിസ്ത്യന് മൂവ്മെ 
൯ന്റിനെറ ജറതകമ്മററി, ഈ പ്ര 

സ്ഥാനത്തിലെ എല്ലാ ശാഖകളെയ്യം 
“ഓരോ അംഗത്തെയും അഭിവാദനം 

പചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇവിടെവച്ചു 
ഗടസ യോഗങ്ങളില് നമ്മുടെ ക 

ത്തവ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പു 
തിയ ദരശനത്തിനായി ദൈവം ന 

ം ബ്ഖവ്വാനാ പചെയ്യന്നുവെന്നു 

ഞങ്ങള്ക്കു ബോദ്ധ്യമായി. ഈ 
സന്ദര്ഭത്തില്, പ്രസ്തുത കത്തവ്യൃമെ 
ന്താണെന്നു വൃക്താമാക്കുവാ൯ 6 

ങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ച 

ത്തിനെറ (അഖി ലാണ്ഡത്തിനെറു 
കത്താവായ ഒരു ദൈവത്തില് നാം 

വിശ്വസിക്കുന്ന. ആ ദൈവത്തി 

നെറ പ്രവത്തനം ചരിത്രത്തില് ഉ 
ടനിളഉം വ്ൃക്തമായികാണാം. ത 
നെറ ഉദ്ദേശമനുസരിച്ചുക്ള ലക്ഷ്യ 
ത്തിലേക്കു ദൈവം “ചരിത്രത്തെ ന 
യിച്ചകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെ ന്നാണു 
ഞങ്ങളുടെ , ബോദ്ധ്യം. സമൂഹം 
മുഴുവനിലും, ഒററയൊററയായ വ്യ 
ക്തികളില്ലം ദൈവം പ്രവത്തിച്ചു 

കൊണ്ടിരിക്കുന്ന. ദൈവത്തിന്െറ 
ഹിതമനുസരിച്ചു് ഒരു ശരീരത്തി 
നേറതായി ആവയവികമായ ഐ 

കയമ ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിന്െറ 

അംഗങ്ങള്ക്കു മനുഷ്ൃത്വത്തിനെറ 
പൂര്ണ്ണുതയിലേക്കു വളരാന് സാധി 
ക്യൊല്ല. ദൈവഹിതത്തോട്ട മനു 

ഷൃയ൯ എതിത്തുനിന്നു. അങ്ങനെ 
സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈ 
വോദ്ദേശത്തെ പരാജയപ്പെട്ടത്തി. 

എന്നാല്, എല്ലാ മനുഷ്ൃക്കാ ഒരു 

പൃതുജിവന്ന നതകുന്നതിനുദവണ്ടി, 
ദൈവാംതനെറ തിരുക്കുമാരനെ ജി 

വിക്കുന്നതിനും മരിക്കുന്നതിനും ഉയി 

ത്തെഴ്ന്നേല്ക്കുന്നതിനുമായിഅയച്ചു. 
എഫേസ്്യാ ലേഖനത്തില്(: 9-1) 

പ്രപഞ്ചത്തെപ്പററിയുള്ള ദൈവ 
ത്തിന്െറ പരമോദ്ദേശത്തെ വിവ 
രിച്ചിരിക്കുന്നതു്” , ഇപ്പകാരമാണു”. 
“സ്വര്ഗ്ലത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളതു് 
ഫ്എ്ല്ലാം പിന്നെയും ക്രിസ്തൂവി ൪ ഒന്നാ 

യിച്ചേക്ക എന്നിങ്ങനെ കാലസമ്പൃ 

ര്ണ്ണൃതയിലെ വ്ൃവസ്ഥയ്ക്കായിക്കൊ 

ണഞ്ടുതക്നെ.”” 
എല്ലാ മനുഷ്യരം ഈ നവഷജിവ 

ന് പ്രാപിക്കുവാ൯ തക്കവണ്ണം ആ 

ദൈവവിളി കേള്ക്കണരെന്നു ദൈ 
വം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള 
ഇയ നവയിവൌ൯ പ്രാപിക്കേണ്ടത। 

നു ദൈവം സഭയെ ഈ പൃതിയോ 
ര ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനു നേര 
ത്തെ തന്നെ വിളിച്ചിട്ടമുണ്ട്. ന 
മ്മുടെ നാട്ടില് ഒരു നൂതനസമൂഹം 
കെട്ടപണി ചെയ്യുന്നതിനു നടക്കുന്ന 
ശ്രമങ്ങള്, സമൃദ്ധമായ ജീവിതത്തി 
ലേക്കുള്ള ദൈവത്തിന്െറ ആഹ്വാ 

നത്തിനന്െറ ഒരു ഭാഗമാണു്. അങ്ങ 
നെയിരിക്കെ, നവിനമാതൃകയിലു 
ഉള ഒരു സമൂഹം സംവിധാനം ചെ 

യ്യുന്നതിനുക്ളൂ രാഷ്ട്രത്തിന്െറ പ്രുയ 
തങ്ങളില് സജിവമായി പടങ്കെട്ട 
ത്തു” ദൈവത്തോട്ട സഹകരിക്കേ 
ഞ്ജതു” ““സഭയയടെ ഒൾ അവയവമാ 
കുന്ന സ്ററുഡന്റുക്രിസ്ത്യന് മൂവ് 

മെന്റിന്െറ അംഗങ്ങളെന്ന നില 
യില് നമ്മുടെ കത്ത വ്യൃമാണ്ട്. 

സ്വാതന്ത്രൃത്തിനെറ ഉദയ 

ത്തോട്ട മ്ടൂടി നമ്മുടെ രാഷ്ടത്തിനെറ 
ജിവിതത്തില് ഒരു$പൃതിയ ഡ്ൃഗം 
ഉല്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട. ജനാധി 

പത്ൃയഭരണ സമ്പ്യദായം നമ്മുടെ ജന 
ങ്ങള്ക്കേവക്കം ഒരുപുതിയ അത്ത 
സ്തം മാഹാത്മൃബോധവും ന തകി. 

രാഷ്ട്രത്തെ ബാധിക്കുന്ന തിരുമാന 
ങ്ങള് ചെയ്യുന്ന കായ്യത്തില് ജനങ്ങ 
മളല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടു്. (മത 

ത്തോടൊജാതിയോടോ ഉള്ള കൂറല്ല) 

രാഷ്ട്രത്തോടുള്ള കൂറും ഇന്നു കൂട്ടുത 
ല് കൂട്ടതലായി രാഷ്ട്രീയതിരുമാന 
ങ്ങള്ക്കു ആധാരമായി ഭവിച്ചകെ 
ണ്ടിരിക്കുന്നു.വിപ് ഒവാശയങ്ങള്ന 
മ്മുടെ ആ കളുടെ മനസ്സില് നിറിച്പി 
.ടിച്ചകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നതു്. ഇന്നു. 
കെട്ടഴിച്ച വിട്ടിട്ടു പരിവത്തന 
പ്രവണതകളുടെ പൃരണ്ണമായ വ്യാ 
പി എത്തരടം പോകുമമന്നു” ആക്കും 

നിര്ണ്ണൂയിച്ചുകൂടാ. 
എന്നാല്, ഒനു ജനതയെന്ന നില 

യില്, രാഷ്ജീയസ്വാതന്ത്ര്യംകൊണ്ടു 
മാത്രം തൃഹ്തിപ്പെട്ട് അടങ്ങിയിര। 
ക്ഓാന് നമുക്കു നിവ്വത്തിയില്ല. പ 
ഞ്ചവത്സരപദ്ധതികള് തുടങ്ങി, രാ 

ഘ്ലത്തിനെറ സമ്പത്ത് വ്ൃവസ്ഥയ്യം 
നമ്മുടെ സമസ്തൂുജനങ്ങുടെയും ജിവി 
തനിലവാരവും സാരമായി മാററുന്ന 
തിനുതകുന്ന പുതിയ ലക്ഷ്ൃയപ്രഖ്യാ 

പനങ്ങള് അംഗികൃതമാ യിക്കഴി 
ഞ്ഞിട്ടണ്ട്. സാമ്പത്തികമായ ഈ 
പരിവത്തനങ്ങ ളോടു കൂടി, ധനത്തി 
ന്െറ ഉടമ, യജമാനഭൂത്യബന്ധങ്ങ 

ള്, തൊഴിലാളിമൃുതലാളിബന്ധങ്ങു 

ള് എന്നിവയിലുംപരിവത്ത നങ്ങള് 
ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടാണാരിക്കു ന്നതു്. 
ഭൂമി എല്ലാ പൌരന്മാരുടെയും പെ 

ചരക 

1 

ന്റ 



തുസ്വത്താണെന്നു ; ഭൂദാനപ്ര സ്ഥാനം 

ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല, 
അതു സാധാരണക്കാരുടെ മുമ്പില്ം 
ഒരു പുതിയ സേവനാദര്ശം എട്ട 
ത്തു കാണിക്കുന്നുമൃണ്ട്. ഇങ്ങനെ 
എല്ലാവിധത്തിലും, ജാതിപരിഗണ 
നയ്യടെ സ്വാധിനശക്തി ക്ഷയിച്ചു 

ഒരു പുതിയ സമൂഹം പിറനന്നുകൊ 

ണ്ടിരിക്കുന്നു. 

പണ്ടെ ആആുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു പു 
തിയ സ്ഥാനവും നിലയും പുരുഷ 

ന്മാരോടൊപ്പം മുമ്പില്ലാതിരുന്ന ഒരു 
തുലൃതയ്യം സ്ത്രികള്ക്ക് ഇന്നു ദിവ 
സേന എന്നോണം കൈവന്നുകൊ 
ണ്ടാണരിക്കുന്നതു്. പരിവത്തന 
ങ്ങളുടെ ആ ഘാതം കുട്ടംബങ്ങളില് 
ആഞ്ഞടിക്കാതിരാക്കുന്നില്ല. കൂട്ടുക 
ട്ംബസമ്പ്യദായം ശിഥിലീകൃതമാ 
യിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

നമ്മുടെ സ്ത്കൂതുകതും കോളജുകളും 
പരിവത്തനങ്ങളുടെ രംഗങ്ങളാണ്. 
കൂട്ടത തകൂട്ടതല് വിദ്യാത്ഥികള് യൂ 

ണിവേഴ്സിററിബിരുദങ്ങള് ഗേടി 
കൊണ്ടിരിക്കന്നതിനന്െറ ഫലമാമി 
കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസം ച്ചെയ്യുന്ന 
വരുടെ സാഖു അഭ്ൂതപൂവ്വം വര്ഭ്ഥി 

ച്ചിട്ടണ്ടു്. ടോ ഡഥാനവിദ്യാട്യാ 

സവും പ്രചരിച്ചുവരുന്നു. കോള 

വിദ്യാത്ഥികളില് മിക്കവരും സ 
യന്സവിഷയങ്ങള് പഠിക്കുന്നതി 

നാണു പ്രാഥമ്യം കൊട്ടക്കുന്നതു്. 
ഇതെല്ലാംതന്നെ , നമ്മൃടെ ജനങ്ങതു 
ടെ ലക്ഷ്യങ്ങളില് വന്ന മാററങ്ങ 
ളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വസ്തൂതക 

ളാണ്ട്. 
ഇന്ത്യയിലെ മതം ഹിത്തുമതമാ 

ണെന്നുള്ള ഒരു അവകാശവാദവും 
ഇക്കാലഘട്ടത്തില് പ്പൊന്തിവന്പട്ട 
ണ്ട്. സ്വന്തം മതകായ്യങ്ങളേപ്പററി 
നമ്മടെ ഫൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കള് 
ക്ക് ഇപ്പോള് പുതിയ അഭിമാന 
ബോധം ഉളവായിട്ടുണ്ട്. ഹൈന്ദ 
വജിീവിതമാര്ഗ്ഗം പുനരാവിഷ്കൂരി 
ക്കുന്നതിനു” ഗാന്ധിജി, വിനോബ 
ജി, ഡോക്ടര് രാധാകൃഷ്ണന് തുടങ്ങി 
യവ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങള് പുരാ 
തനമായ ഈ മതവിശ്വാസത്തിനു 
പൃതിയ ഒരു ശക്തിയും ഓജസ്സും പ്ര 

ദാനം ചെയ്ത. ക്രിസ്തീയവിശ്വാസം 
ഇന്നു പരക്കെ വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടു 
ന്നു. സഭയുടെ ജിവിതവും ദൌത്യ 
വൃം വളരെയധികം സംശയത്തിനു 

വിഷയമാകുന്നുമുണ്ടു്. 

നമ്മടെ ദേശിയജിവിതത്തില് 
സ്ര്൪ഗ്ഗാത്മകമായിട്ടമുളു വയെ ശക്തി 
തി ക്രിസ്ത്യാനികള് സ 

ന യഹ്. 

ഴ് 

ചര് ചൂമിക്കിലി 

ര്വ്വാത്മനാ ശ്രമിക്കേണ്ട താണെന്നു 
കളതി സംശയമില്ല. അതേസമ 
യതേന്നെ വിനാശകരമായ സകല 
തും എതിക്കേണ്ടതും നമ്മടെ കടമ 
തന്നെ. ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെ 
ന്നുണ്ടെങ്കില്, സാമൂഹൃപഠനം വഴി 
യും സാമൂഹ്യപ്പചവത്തനം മുഖേനയും 
രാഫ്കനിമ്മാണസാരാഭങ്ങളിര നാം 
പങ്കെട്ടത്തേ മതിയാവു. 

ഭാരതം ശിഘ്റഥതിയില് പരി 
വത്തന വിദധയമായിക്കൊണ്ടിരി 
ക്കുന്നു; ഈ പരിവത്തനങ്ങളിലെ 
ല്ലാം ദെദവം, സൃഷ്ടി, ഖയ്യായവിധി, 
ഉഭ്ധാരണം എന്നി ച വഴി പ്രവത്തി; 
ക്കുന്നുണ്ടെ ന്നാണു നമ്മടെ വിശ്വാ 
സം. എന്നാല് സട സൃഷ്ടപ്തിയി 
ലാണ്ടുകിടക്കയാണെന്നു തോന്നുന്നു. 
നമ്മടെ ഇടവകകളിലെ പപൊതു 

വായ നിര്ജ്ജിവത്വത്തിന് എസ് 
സി. എം. ഉം വങ്കാളിയായിത്തീ 
ന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നാം ഒരു 

വിഷമഘട്ടത്തിൽ നിപതിച്ചിരി 
ക്കുകയാണ്. 

പഠനം, പ്രാത്ഥന, പ്രവത്തനം 

എന്നി വയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഒരഹ്വാന 
മാണു് ഈ ജനറല് കമ്മിററി ഇ 
പ്പോശ പുറപ്പെട്ടവിക്കുന്നതു ഇ 

ഇതു അക്കം കം. പ്ര. ക ക ചക്കി. ക്ം. പങ്കം. ര് മം ചിട. പക്കം. കം കും ക... കം. കം മക്കം: ം 

. 
। ട്രുവര്കൂര് ഫോര്വ്യേഡ ബാങ്ക” (ക കോ]പ്ലം?)' 
റ 
4 
4 
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മിഥ,നം23 

ന്നു സഭയില് ഏതു തരത്തിലുള്ള, 
ജീവിതം നമുക്കു തരുന്നതിനാണ് 

ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു?” ““ഇന്ന 
ത്തെ ലോകത്തില് നമ്മടെ ദൌത്യ 
മെന്താണു് 7” ഏതാദുശമായ ചോ 
ദ്യങ്ങള്, സഭ മുഴുവനോട്ടം കൂടി 
നാമും ചോദിച്ചുതുടങ്ങേണ്ടിയിരി 
ക്മന്നു. ഈ ആഹ്വാനത്തിനു മറു 
പടി നല്കാത്തപക്ഷംം ദൈവഹി 

തത്തോട്ട നാം തികഞ്ഞ അനുസര 
ണകക്കട്ട കാണിക്കുകയാവും. മാത്ര 

മല്ല, രാഫ്ടനിമ്മാണ തളി 
ല് പങ്കുചേരുകയോ രാഷ്ട്രിയജിവി 
തത്തിലെ തിന്മകളോട്ട പൊരുതുക 
യോചെയ്യാത്തഒരു ചെരിയ സാ 
മുദായിക സംഘടനയായി നാം സ്വ 

യം അധ:പയതിക്കുന്നതിനിടയാവുക 
യം ചെയ്യും. ഇത്തരത്തിലുള്ള സ 
ഭകള് പണ്ടു കാലങ്ങളിലുണ്ടായിട്ട 
ണ്ട്. പക്ഷേ അവ നാമാവശേഷ 

മായിക്കഴിഞ്ഞെ വസ്പൂൃതനാം അനു 
സ്മരിക്കേ ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

വളരെയധികം പ്രാത്ഥിക്കുകയും 
ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തശേഷം അട്ട 
ത്ത മുന്നു വര്ഷത്തേക്കു നാം ഒരു 
അഖിലേന്ത്യാപദ്ധതി ഏറെഠറട്ടക്കുക 
യാണ്. ““സഭയയടെ ജീവിതവും” 

ഴ് 

ത ത ത 
നച 

ാ 
അധികൃതമുലധനം രൂ 60,00,000 [ 

ി വാഗാദത്തമുലധനം രൂ 98,00 000 
4 നിക്ഷിപ്പമുലധനം രൂ 150,000 ॥ 

കരുതല്ധനം രൂ 7,88,000 
( പ്രവര്ത്തനമുലധനം രൂ 4 91,19000 ! 
4 [81956] 

ശരിയായഇ ഈടിന്മേല് കുഠഞ്ഞ കാലത്തേക്കു വയ പ ആവശ്യമുമ്ളവര്൪ | 

ഴി ഞങ്ങളടെ 47 ശാഖകളില് ഏതിനെയെങ്കിലും സമീപിക്കുക. 1 
) ബാങ്കിംഗ് സംബന്ധമായ എല്ലാപ്രപത്തനങ്ങട ം നടത്തിവരുന്ന ഃ 

മു 1,0൨1 ഠി ൭൩0 മാമ്ബിം | 
4 2൨ 2 19ബി൦. ഃ 

എം. സി. മാതൃ ) 

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര് ! 



. തന്നെ ഒരു പുതിയ 

ജൂലൈ? 

രണ്ട സ്നേഹിതന്മാര്--തുടര്ക്കഥ 

ച്ച ച്ചുവിക്കിലി 

അങ്ധ്യായം 81 

രാന്തിയിലേക്കുള്ള പാത 
(എം. കുയയ൯) 

സമരം ഗുരുതരമായി നടക്കുകയാ 
ണ്. പര്വ്വതപംക്തികളില് പരി 
ചയം കുറഞ്ഞ റോമാപട്ടാഉങ്ങളെ 
അവിടവിടെ ചെറിയ സംഘങ്ങളാ 

യി ഒററപ്പെടുത്തി, പാഫ് ളുഗോണി 
യാക്കാര് കൊന്നൊട്ടക്കിക്കൊണ്ടിരു 
ന്നു. തവ൪ കൌശലം തികഞ്ഞപോ 

രാളികളാണു൯. ഒരു ചെറിയ വിഭാ 
ഗം റോമാക്കാരെ ഒരു സംഘം ഓറ 
പ്പെട്ടത്തി ക്കഴിയയ മ്പോഴേക്കും മറെറാ 
ര സംഘം മലയാടടുകളെപ്പോലെ 
ചാടിക്കയറി ഫതഭാഗ്ൃരായ ശത്രു 
ക്രളുടെ മേല് ശരവര്ഷം പൊഴിച്ചു 

തുടത്ദദം.. 

ദാത്ൃവൃയം”” എന്ന പേരിലാണു പ്ര 
ത പദ്ധതി അറിയപ്പെടുക. പ്ര 

സ്ഥാനത്തിനെറ മേല് ഒരു പൃതിയ 
ഭാരം ഞങ്ങള് ഏററിവമയ്ക്കുകയല്ല. 
നമ്മൃടെ പ്രവത്തനത്തില് നമുക്ക് 

ഉദ്ദേശബോ 
ധ്യൃം ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നമ്മ, 
ടെ പ്രവത്തനങ്ങള്ക്ക് ഒരു പുതി 
യ ചട്ടകൂകട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നുവെന്നു 
മാത്രം. നമ്മടെ പ്രസ്ഥാനത്തി 
൫ന്൪െറ൨ അഖിലേന്ത്യാ നിലയിലും 
സംസ്ഥാനനിലയിലമുള്ള പരിപാ 
ടികൾ മാത്രമല്ല. അതതു കോളജു 
കളില്ള്ള പരിപാടികളം പുനരാ 
വിഷ്ക്കരിച്ച്, കൂടതല് ഫ്മലവ 
ത്തായരിമിയില് ക്രിസ്തിീയജീവി 
തം നയിക്കുന്നതിനു വിദ്യാത്മികള് 
ക്കം പ്രയമുള്ള സൃഹൃത്തുക്കള്ക്കും 
പരിശിലനം നത്കണമെന്നറണ് 
ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. നമ്മയടെസ 
ഭാജിവിതം, ലോകത്തിലെ നമ്മ ടെ 
ദൌത്യം, യേതുക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ന 
മ്മടെ അനുസരണം, സഭയ്യടേയം 
ലോകത്തി മ൯റയും കത്താവ്യ് എന്നി 
വിഷയങ്ങള്ക്കു പ്രാധാന്യം നല്കു 
ന്നതായിരിക്കും. രാഷ്ടനിര്മ്മാണപ്ര 
വത്തനങ്ങളില് നാം വഹിക്കേണ്ട 
പങ്ക് എന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കു 
ന്നതിനു പുതുതായി വേദപുസ്തകം 

പഠിക്കുകയ്യം ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്രീയ 
സ്ഥിതികളെ പ്പററി മനസ്സിലാക്കു 
കയം ചെയ്യേ ടട യിരിക്കുന്നു. പഠ 

നത്തോട്ടകൂടി പ്രാത്ഥനയും പ്രാത്ഥ 
നയിത്നിന്നു പ്രവത്തനവും ഉണ്ടാ 
കണാം. 

അടുത്തുവരുന്ന ത്രൈവാരഷിക 

മുറിവേററവരുടെ സംഖ്യ വര്ദ്ധി 
ച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ലുക്കോസിനു യാ 
തൊരു വിശ്രമവും കിട്ടന്നില്ല. സേര് 
ജിയസ് പൌലുയസിനെറ നിര്ദ്ദേശ 
മനുസരിച്ചു”, ല്ൃക്കോസ്, ഏററവും 
മുമ്പിലുള്ള സൈനികക്യാമ്പിനോട 
നുബന്ധിച്ച”, ആ പീഠഭൂമിയിൽ 
ഒരു അസ്തുത്രി സജ്ജീകരിച്ചു. മുറി, 
വുകള് തുന്നിക്കെട്ടിയയം, അമ്പിന്നെറ 

മുനകള് വലിച്ച,രിക്കളഞ്ഞും ഒടി 
ഞ്ഞ അസ്ഥികള് വപ്പുകെട്ടിയും മ 
രുന്നുകള് കൂടിക്കൊടുത്തും ഡോക്ടര് 
വിശുമമെന്നെ പണിയെടുത്തു. 

അന്നു് പകല് മുഴുവന് ഭയങ്കര 

സമ്മേളനത്തില് വച്ചു് ഈപദ്ധ 
തി ഉല്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനാണ് 

ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു”. വിശദവിവരങ്ങ 

ള് അപ്പോഴേക്കും തയ്ക്കാറാവും. ആ 
ട്ടത്ത മുന്നു വര്ഷങ്ങളില് ““സഭയു 
ടെ ജീവിതവും ദൌത്യവും” എന്നീ 
പദങ്ങള് നാം കൂടെക്കൂടെ കേട്ടകൊ 

ണ്ടിരിക്കും. ഈ പദ്ധതി നമ്മടെ 
രാജ്യത്തിനെറ അതിരുകളില് മാ 
ത്രം ഒതുങ്ങി നില്ക്കുന്നതായിരിക്ക 

യില്ല. അഖിലലോകസ്ററുഡന്വറു 
ക്രിസ്ത്യ൯ ഫെഡറേഷനെ മുഴവനും 
ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കര്മ്മ പദ്ധതി 
യാണിത്. 

“സഭയടെ ജിവിതവും രത 
വം" എന്നി പദങ്ങള് നാം ഇടയ്ക്ക. 
ടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, ശരിത 
ന്നെ പക്ഷേ അതിനെന്തെങ്കിലം അ 
ത്ഥമൂദണ്ടാ? ഒരു പുതിയ പരിശ്രമ 
ത്തിനു നാം തയ്യാറില്ലാത്തപക്ഷം 
അതിനൊരത്മവും കാണുകയില്ല. 

““മെൌദവമേ ഞങ്ങളെന്താണു ചെ 

യ്യേണ്ടതു്?”” എന്നു്” ആത്മാത്മത 
യോടെ ചോദിക്കാന് തക്ക ധൈ 
യം നമുക്കുണ്ടെന്നുവരികില് ആ പ 
ദങ്ങള് വളരെയധികം അത്ഥവ 

ത്തായിത്തിരാം. നമ്മിലും നമ്മടെ 
പ്രസ്ഥാനത്തിലലം ജിവിതത്തില് 
ഒരു പുതിയ അദ്ധ്യായത്തിന്െറ 
പ്രോല്ഘാടനമാണിവിടം. ലോ 
കത്തിനെറയുയം സഭയ്യടേയയം കത്താ 
വിനു സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട്. 
യേശുക്രിസ്തു വിനോട്ടകുളൂ അനുസര 
ണജിവിതത്തില് നമുക്കു മുമ്പോട്ട് 
പോകാം 

(രി. 

ലി 

മായ സമരം നടന്ന്. റോമാപടാള 
ക്കാരെ അവിടവിടെ ചിന്നിച്ചിത 

റിച്ചു ഒററപ്പെട്ടത്തി, ശത്രുക്കള് അ 

രിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിയെങ്കിലും, അവര് 
നിര് വീയ്യരായിട്ടില്ലെന്നു്” ഇടയ്ക്കിടെ 
സമരരംഗ ത്തുനിന്നുകിട്ടന്ന റിപ്പോര 
ട്ടുകൾ തെളിയിച്ചു. നേരം ഇരട്ടിത്തു 
ടങ്ങുന്നതിനു സ്വല്ലം മുമ്പ് ഒരുമ 

ഞ്ചല് ആസ്തുതിയിലേക്ക് വഹിച്ചു 
കൊണ്ടുവ അന്നതു കാണായി. അട്ട 
ത്തുവന്നതോടെ അതിനുള്ളില് സി 

ല്വാനഡസിനെറ രൂപം ലുക്കോസ് 
തിരിച്ചറിഞ്ഞു. വിളുറിവെളുത്ത വ 
ദനം അസഹ്യമായ വേദനയനുഭവി 
ക്കുന്നതുപോലെ തോന്നി. ലുക്കോ 
സ് ഓടി ചെന്നു. പട്ടാളക്കാര് മ 
ഞ്ചം ആസ്്പത്രിക്കുപുറത്തു് ഒരു മ 
രച്ചുവട്ടില് ഇാക്കിവച്ചു. 
ശതാധിപസ കണ്ണൂ തുന്നു; “ലൂ 

ക്കോസേ! നിനക്കു ചെയ്യാവുന്നതാ 
യി ഒന്നുമില്ല'" ആ സ്വരം മന്ദവ്യം 
വേദന നിറഞ്ഞതുമായിരുന്നു. “ആ 
പ്പോളോണിയസിനെയും സംഘ 
ത്തെയും ശത്രുക്കള് വളഞ്ഞു” ഒററ 

പ്പെടുത്തിയ മായി കേട്ട് ഞാന് അവ 
രെ രക്ഷിക്കാന് വേണ്ടി ഒരു സം. 
ഘം വട്ടാഉക്കാരോടുകൂടെ പോയി 
പരിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ബര്ബ്ബ 
രന്മാരിത ഒരുത്തന് എനെറ ദേഫ 

ത്ത കുന്തം ചാണ്ടി. ഏതായാലും 
അപ്പൊളോണിയസ് സുരക്ഷിതനാ. 
യിരിക്കുന്നു.” 

ഡോക്ടര് മുറവയപരിശോധിച്ചു. 
വലത്തുഭാഗത്തു വക്ഷസ്സില് കൊ 
ണ്ട കുന്തം ആ മമ്മഭാഗത്തു” ആഴ 
ത്തില് തറച്ചിട്ടണ്ടെന്നു” വ്യക്ത 
മായി. വെളിയിലേക്കു രക്തം കാരയ 
മായി പ്രവഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില്ലം, അ 
കത്തു” രക്തവാാച്ച ഉണ്ടായിക്കാ 
ണണമെന്നു” ഡോക്ടര അനുമായി 
ച്ച. സില്വാനസ് പഠഞ്ഞതു വാ 
സ്ലവമാണു്. തനിക്കു യാതൊന്നും 
ചെയ്യാവുന്നതായിട്ടില്ലെന്നു് ലൂക്കോ 
സു കണ്ടു. അകത്തെ രക്തവാര്ച്ചവ 
ര്ദ്ധിക്കുന്നതോട്ടകൂടി മരണം സംഭ 
വിക്കുമെന്നുള്ള താണു” ഇത്തരം മുറി 
വൃകളുടെ സ്വഭാവം. 

ലൃക്കേോസേ! പോയി മററു രോ 
ഗികളെ പരിചരിക്കുക. ഈ വേദ 
ന ശമിപ്പിക്കാന് എനിക്കു വല്ലതും 
കിട്ടിയാല് കൊള്ളാമായിരുന്നു.” 

ഡോക്ടര് ഉടനെ മയക്കത്തിനുള്ള 
ഒരു ദ്രാവകം, വിഞ്ഞുകലത്തി, വാ 

യിലൊഴിച്ചുകൊടുത്തു. ശതാധിപന്, 

കണ്ണടച്ചു. താമസിയാതെ, ഗാഡ്മമാ 
യി നിശ്വസിക്കാന് തുടങ്ങി. രോശി 



നി 

ളം 

ന ര മ ്ു 

*“ശതാധിപനായ 

1) 

നിദ്രാവലംബിയായായെന്നു്* അതു 
വ്യക്തമാക്കി. 

അന്നുരാത്രി ലൂക്കോസിനു” സ്വല്പം 
പോലും വിശ്രമം ലഭിച്ചില്ല. പുലര് 

ചൃക്കുമുമ്പായി ഒരാള് ഡോക്ൃരെസ 
മിപാിച്ചു ഇപ്രകാരം അറിയി 

സില് വാനസ് 
അങ്ങയെ വിളിക്കുന്നു.” 

അന്ത്യം വളരെ ദുൃരെയല്ലൈന്നു് 
ഒററ നോടുത്തില് ലുക്കോസിനു മ 
നസ്സ്സിലായി. താടിവളുന്നു നില്ക്കു 
ന്ന ആ നരച്ച വദനത്തിലേക്ക് മര 
ണത്ത ന്െറ പാടലവര്ണ്ണം കുറേ 
ഗ്ലെ കുറേശ്ശെയായി കയറി ആക്രമ 

ണം. നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യവാ 

വൃ് മഞ്ചത്തിനു സമിപം കുനിഞ്ഞു 
സ്നേഹിതനന്െറ കരം കൈയിലെട്ട 

ത്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു: സ്നേഹിതാ! 
എന്താണു് ആഗ്രഹിക്കുന്നതു?” 

ശതാധിപന് കണ്ണുതുറന്നു. “ലൂ 
ക്കോസേ! എന്െറ സമയം തീരാറാ 
യി. എനിക്ക് അന്തിമമായി ഒരാ 

൧ 30 ഗ്രമുണ്ട്. 
“എന്താണത്? പറയ്യ. എന്ത 

വേണമെങ്കിലും സാധിച്ചുതരാം,” 
ലുക്കോസിനെറ കണ്ഠമിടറി. 

“ ബിഥീനിയയിത,, ഇന്നു രാവി 
ലെ നാം പോയിരുന്ന താഴ്വരയി 
ല്, കിടന്നു് കണ്ണടച്ചാല് കൊള്ളാ 

മെന്നാണെനന്െറ ആഗ്രഹം.” 

“മഞ്ചല് ചുമക്കാന് ഞാന് ആള് 
ഭഓാരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടു വരാം.” 

“മകനേ! വേഗമാകട്ടെ. ഇനിയ്യം 
സമയമ ധികമില്ല.”” 

കുമട്ടകാറ, മഞ്ചം, ബിഥിീനിയാ 
സമതലത്തെ എത്തി നോക്കുന്ന താ 
ഗ് വര പ്രദേശത്ത്, അതിന്െറ അ 
തിരിനോടടുത്തായി ഒരു പാഠപ്പുറ 

ത്ത വച്ചു. ചുമട്ടുകാരെ മടക്കി അയ 
ച്ച ശേഷം, ലൃക്കോസ് മഞ്ചത്തി 
നു സമിപം മുട്ട കുത്തി. ആ യ്യവാ 
വിനെറ മനസ്സ് ശോകാര്ദ്രമായി 

രുന്നു. തന്െറ ഉത്തമ സുഹൃത്ത് ഏ 
റെത്താമസിയാതെ വിട്ട പിരിയ്യമെ 

ന്നുള്ള ചിന്ത ആ സ്ത്റിഗ്ദ്ധ ഹൃദയ 
ത്തെ മഥിച്ചു. സിതവാനസ് പതു 
ക്കെ കണ്ണുകള് തുറന്നു, മന്ദവും മുദു 
ലവുമായ സ്വരത്തില് പഠ 
ഞ്ഞു: “"ല്യക്കോസേ! എനിക്കു വേ 
ണ്ടി കരയരുത്. നിതൃജീവിതത്തി 
ലേക്കുള്ള മാര്ഗ്ഗം ഞാനു കണ്ടു കഴി 
ഞ്ഞു. ഞാന് ബിഥിനിയാ ദര്ശി 
ച്ചിരിക്കുന്നു. മറെറാന്നും എനിക്കാ 

വശ്യമില്ല.”” ആ സ്വരം മനിഭവി 
. ല്യക്കോസ് നാഡി നോക്കി.വീ 

[ 

ചര്ച്ചുവിക്കിചി 

ണ്ദം രോഗി ക്ല തുറന്നു” മന്ത്രിച്ചു: 

“ല്ൃക്കോസേ! ഞാന് ബഹുമാനിത 
നാണ്. ഒരു കുന്തം കൊണ്ടുള്ള കു 
ത്തേററാണു്് യേശുവും മരിച്ചത്.” 
കൈമുട്ടുകള് കുത്തി തലയ്യയത്താന് 

പാടുപെട്ട കൊണ്ടു് സില്വാനസ്* 
ചോദിച്ചു: “താഴെയ്യള്ള സമതലം 

കാണാറായോ?? 

““ഇല്ല. മൂടല്മഞ്ഞ് മാറി വരുന്ന 

തേയ്യള്ള. അവിടം കാണാറാവുമ്പോ 
ള് ഞാന് എഴുന്നേല്പ്പിച്ചിരുത്താം"” 
ഏതാനും നിമിഷങ്ങള്ക്കകം സുര്യ 

൯ പൃര്വാദ്രിയുടെ മുകളിലേക്കു കു 
തിച്ചുയരന്നു. മൂടല്മഞ്ഞു” ക്ഷണ 
നേരത്തിനുത്ളിര തിരോഭവിച്ചു 
താഴെയ്യുതുളു സമതലം, തിരശ്ശില 
വലിച്ചു മാററിട്ടെന്നോണം, ശരി 
യാംവച്ല്്ും കാണുമാരായ. ലൃക്കോ 
സ് ഉരത്തില് പിടിച്ച് സില്വാ 
നസിനെ ഉയത്തിയിരുത്തി. ആസ 
ന്നമരണനായ ആ ശതാധിപന്െറ 

ദുഷ്ടികള് താഴെ മനോഹാരിത ക്ല 

രന്നു കിടക്കുന്ന ഭൂവിഭാഗത്തില് 

വിഹരിക്കുന്ന ശാന്തിയെ ആവോളം 
നുകരന്നെട്ടക്കാന് പാടുപ്പെടുന്നതു 
പോലെ തോന്നി. വേദ നിഠഞ്ഞ 

ആ വദനത്തില് ഒരു പുഞ്ചിരിപൊ 
ട്ടി വിടര്ന്നു. “ബിഥിനിയാ! ഹാ! 
അവസാനമായി ബിഥിനിയാ!” "ആ 
ധരങ്ങള് മന്ത്രിച്ച. പെട്ടേന്ത് ശ 
തീരം നിശ്ചലമായി. മുഖത്തു നിന്നു് 
വേദനയുടെ രേഖകള് മാഞ്ഞുമാ 
ഞ്ഞു, മരണത്തിനെ റശാന്തി പരന്നു. 
സ്നേഹിതനെ ശരിരം സാവധ്വ 

നംമഞ്ചത്തില് വച്ചു്,ലയക്കോസ് എ 
' ഴന്നേററു അദ്ദേഹത്തിന്ദെറ കണ്ണുക 

ദിപ” ഓഫ് ന്യ, ഉ൯ഡ്വ(൫- ളിപ്പിം) 

ചെയര്മാന്-മി: കെ. ജോര്ജ്ജ് ബി. എ. 

ശഖകഠം 

കോട്ടയം പുനലൂര് 

ആല്വാ കോഴഞ്ചേരി തിരുവല്ലാ 

ചാത്തന്നൂര് കുമ്പനാട്ട് തിരുവനന്തപുരം 

ചെങ്ങന്തൂ൪ പന്തളം വക്കം (കടയ്ക്കാവൂര്) 

ചിറയിന്കീഴ് പത്തനംതിട്ട വെണ്ണിക്കുളം 
എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂര് 

24. റ, തിരുവാന്തച.രം 

കെ. ഇ. ചെറിയാന് 

ജനാല് മാനേജര്. 

മിഥയനം 2 

ള് താഴെ പര്വതപംക്തിക്കു കിഴി 

ലായി പരന്നുകിടക്കുന്ന വിസ് തൃത 
സമതലത്തില് തറച്ചു നിന്നു. പച്ച 
പുതച്ച വയലുകളും പൃത്മാലികളും 
അവയില്യടെ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞൊ 
ഴകുന്ന അരുവിയുടെ സൃവര്ണ്ണാരു 
ണിമയും ആ യവാവിനെ ആകര് 

ഷിച്ചു: "“ബിഥിനിയാ! അതേ! ശാ 
ന്തിയയടെ വിളനിലം!” 

പെട്ടെന്ന് ആ യുവാവിന്െറ മ 
നം പുരട്ടി. യൃദ്ധവയം മരണവ്ൃം ന 

ഗ്നതാണ്ഡവം നടത്തുന്ന ഭീകരരം 
ഗങ്ങള് വിട്ട് താഴെ ശാന്തിയടെ മു 

കേദാരത്തില് ഓാടി ഒളിക്കുവാ൯ ആ 
ഗ്രഹം തോന്നി. ഉടന, സില്വാ 
നസ് പറഞ്ഞ വാക്കുകള് ഓര്മ്മ 
യില് പാഞ്ഞെത്തി: “അധികം താ 
മസിയാതെ ““നിയുംബിഥിനിയായി 
ലേക്കു്യാത്രതിരിക്കും.”ബിഥിനിയാ 
കൈയെത്താവുന്ന ദൃരത്തില്,, ആ 
താ മുമ്പില് നിണ്ടു വിസ് തൃതിയി 
ല് കിടക്കുന്നു. പരവതപംക്തിയി 
ത തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ ഒററയ 
ടപ്പാതയിലൃടെ ഇറങ്ങി നടന്നു 
കൊണ്ടാല് മതി. പക്ഷേ, ബിഥീ 

നിയയിലെത്തുന്നതിനു് .മുമ്പ്സ് സി 
ല്വാമസ് മരിച്ചു. മുറിവോറഅ 
നേകാ പട്ടാളക്കാര രന്െറ പരിച 
രണം പ്രതിക്ഷിച്ച കാത്തു കിടക്കു ” 
നനു. പാടില്ലാ. തനിക്ക് ഈ സമയ 
ത്ത് ഒററയടിപ്പാതയിലേക്ക് ഇറു 
ങ്ങി രക്ഷദ്പടുവാ൯ നിവ്ൃത്തിയ 

ല്ല. സൈസമ്പികപ്പാളയത്തിലെ ആ 
സ്തൂത്രിയി ലേക്കു വടങ്ങുവാ൯, കത്ത 
വ്യം തന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നു. കത്തവ്ൃയ 
ത്തിനു വിലോപം വരുത്തി കൂടാ. 



ജൂലൈ ന് ചര്ച്ചുവിക്കിലി 

വേദവായനക്കുറിച്ച,കഠം 
തിങ്കള്, 1 കൊരിന്ത്യര് 1: 18-25 
“സവിശേഷം അറിയിപ്പാനത്രേ 

ക്രിസ്തു എന്നെ അയച്ചതു”, ക്രിസ്തൃവി 
ന്െറ ക്രതു വ്ൃത്ഥമാകാതിരിക്കേ 

ണ്ടതിനു”് വാക് ചാതുയ്യത്തോടെ അ 
ല്ല താനും” (വാക്യം 17.) പലുസ് 
പ്രസംഗിച്ച ക്രംശിന്െറ സന്ദേശം 

യഹുദന്മാര്ക്ക് ഇടര്ച്ചയും യവന 
ന്മാക്ക ഭോഷത്വവ്യമായിരുന്നു. ക്ര, 

ശിനേ സംബന്ധിച്ചു് യഹുദന്മാരു 
ടെയം യവനന്മാരുടെയം മനോഭാവ 
മുള്ള ആളകള് ഇന്നു നമ്മുടെ ഇടയി 
ലുമുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ആശയംശള്ക്കും 

അഭിപ്രായങ്ങള്ക്കും യോജിക്കായ് ക 

യാല് യ്ഫൂദമ്പാരെഃപ്പാലെ ക്രരശി 

നെറ സന്ദേശത്തെ യിഷേധിക്കുന്ന 

ചിലരുണ്ട്. മററു ചിലര് യവന 

ന്മാരെപ്പ്പോലെ എല്ലാ കായ്യങ്ങളും ത 

ങ്ങളടെ യൃക്തിക്കു യോജിച്ചതായി 
രിക്കണമെന്നു ശഠിക്കുന്നു. ഇതകൂട്ടരും 

ക്രശിന്െറ സന്ദേശം പ്രസംഗിക്കുന്ന 
തൂ വെറും ഭോഷത്വമായി കരുതുന്നു. 

ഇപ്പോഴത്തെ പരിഷ്ക്യാരത്തിനും ശാ 

സ്ത്രീയ പൃരോഗതിക്കും ചേര്ന്നതല്ല 

അതെന്നു അവരു വിചാരിക്കുന്നു. 

എന്നാല് ഒരു യഥാത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി 

ക്കു ലോക ചരിത്രത്തിലെ നട്ടനായക 

.മദയ സംഭവം യേശുക്രിസ്തുവും അ 

വനന്െറ ൭,ശുമാണ്. ആ സംഭവ 

 ത്തോടുളുള ധനോഭാവമാണു് മനുഷ്യ 

ജീവിതത്തിനു വിധിനിര്ണ്ണായക 
മായിട്ടമുള യ. കത്താവിനെറ ക്ര 

ശില് പ്രശംസിക്കവാന് നമുക്കു കഴി 

യുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ജിവിതത്തെ ഭ 
രിക്കുന്നതു ക്രഛശിന്െറ ആത്മാവാ 

ണോ? 
ചൊവ്വാ 1 കൊരിന്ത്യര് 1; 22-31 

റോമാസാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരു പ്ര 

ധാന നഗരമായിരുന്ന കൊരിന്ി 

ല് അക്കാലത്തു പ്രധാനികളായ ആ 

ളുകള് ആരായിരുനം? ഒരിക്കലും ക്രി 

സ്ത്്യാനികളല്ലായിരുന്നു എന്നു തിര 

ച്ചയാണു”. എന്നാല് ഇന്ന് ഏക 

ദേശം രണ്ടായിരാ വര്ഷങ്ങള്ക്കു 

കൊര। ശേഷം, ക്രൈസ്പുവലോകം 
ന്തിനു പ്രാധാന്യം കല്ലിക്കുന്നത് ആ 

ന്നവിടെയ്യണ്ടായിരുന്ന നി രന്മാ 

രാഖ ഒരു കൂട്ടം കരിസ്ത്യാനികശ നിമി 
ത്തമാണു്. ഇന്നു് ഇവിടെയും, 993 

വത്തിന്െറ കണ്ണുകളില് പ്രാധാന്യം 

അർഹിക്കുന്നതു, ലോകം പ്രമാണി 
കളാ മി എണ്ണുന്നവരല്ല. ദൈവം രത 

ക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളില് നി 

ശബ്ദമായി വിശ്വസ്തതയോടെ സേ 

വനം അനുഷ്ടിക്കുന്ന സാധാരണക്കാ 

രായിക്കാം ദൈവത്തിനു വലിയവര്. 
ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുകയും യേത്തു 
ക്രിസ്തൂമുഖാന്തിരം നമ്മെ രക്ഷക 
യും ചെയ്തുതിനായി നമുക്കു ദൈവ 
ത്തെ മഹത്വപ്പെടടത്താം. ലോകവ്യാ 
പകമായ ദൈവത്തിന്െറ ഉദ്ദേശ 

നിര്വഹണത്തില് നമുക്കും ഒരെളി 

യ പങ്കുണ്ട്. അതില് നാം കൃതാത്ഥ 

രാണോ? നമ്മുടെ പങ്കനാം വഹി 
ക്കുന്നു ണ്ടോ? 
ബ്ൃധന് 1 കൊരിന്ത്യ൪ 2: 1-3 

ജ്ഞാനികള് നിറഞ്ഞ കൊരിന്തി 
ലേയഴ്ക്കു പാലുസ്ശ്ലിഹാ ക്രഹശാക്ക 
പ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനന്െറ സന്ദേശവുമാ 

യിട്ടാണ് വന്നതു്. അതു കൊരി 

ന്തൃക്കു ഇഠറച്ചയം ഭോഷത്വവുയമാ 

യി തോന്നിയര്ധില് അത്ഭുതപ്പെടാനി 
ല. ഒരു കൊലപ്പുള്ളിയെപ്പോലെ 

ക്രഛശില് തൂക്മപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട ഒരു 
യഹൂദനെറ മരണത്തിന് അവര് 
എങ്ങിനെ പ്രാധാന്യം കല്പ്പിക്കു 
വാനാണ്? എന്നാരു പാലുസിനന്െറ 

ജിവിതത്തെ രൂ പാന്തരപ്പെട്ടത്തിയ 

ഏക യാഥാത്ഥ്ൃയം അതായിരുന്നു. 
ക്രശിക്കപ്പെട്ടവനായ യേശുക്രിസ്തു 
വിനെ അല്ലാതെ മറെറാന്നും അറ! 
യാത്തവനെപ്പോലെ പാലസ് കൊ 

രിന്തൃരുടെ ഇടയില് പെരുമാറി. വാ 
ചാലതയും പാണ്ഡിത്ൃവ്യം കൊണ്ടു 

മനുഷ്യരെ മനസ്സ തിരിക്കുവാ൯ു കു 

ഗിയ്യന്നതല്ല എന്നു പൌലൂസ് സ്വ 
ന്ത അനുഭവത്തില്നിന്നു തന്നെ അ 

റിഞ്ഞിരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്െറ 

ക്രംശിനു മനുഷൃയഹൃദയത്തെ ആകര് 
ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രത്യകശക്തി 
യുണ്ട്. ദൈവത്തിന്െറ പരിത്ുദ്ധാ 
ത്മാവാണു് അതിനായി പ്രവത്തിക്കു 

ന്നതും. ക്രശിക്കപ്പെട്ടവനും ഉയ 
ത്തെഴ്ഴ ന്നേററവനുമായ ക്രിസ്തുവിനെ 

മററുളള വക്കു ധഥാത്ഥമാക്ക।ക്കൊട്ട 

ക്മവാ൯ നമ്മുടെ ജീവിതവും പ്രവ 
ത്തനവും സഹായകമാ3ണാ? 

വ്യാഴം ൮ കൊരിന്ത്യര് 12: 1--11 
കൊരിന്തിലെ സഭയില് പലവി 

ധത്തിലുള്ളു ആമ്മികവരങ്ങളുള്ള ആ 
നേകം അംഗങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു. 

തങ്ങള്ക്കുള്ള കഴിവുകളിലും കൃ 
പാവരങ്ങളില്ലം അഭിമാനം കൊള്ളു 
കയ്യം പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന 

ഒരു മനോഭാവം അവിടെ പ്ര 
തൃ ക്ഷമായിതുന്നു. മാനസി 
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കവ്യം വികാര പരവൃയമായ വ്യാപാര 

ങ്ങളില് എത്രമാത്രമാണ് ദൈവാ 
ത്മാവിന്െറ വ്യാപാരമെന്നു നിശ്ച 
യിക്കുക പ്രയാസമാണ്. എന്നാല് 
യേശ്തു ശപിക്കപ്പെട്ടവന് എന്നു 
പറയ്യന്നവരാരും ദൈവാത്മാവി 

നാല് നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടവരല്ല. ക്രി 

സ്ത്യാനികളെ എതിത്ത യഹൂദന്മാര് 
അങ്ങനെ പറയക പതിവായിരുന്നി 

രിക്കാം. ക്രിസ്ത്്ാനികളുടെ മുദവാ 
കൃ ““യേശു കത്താവാകുന്നു”” എന്നു 
ള്ള താണു. ആഏററു പറച്ചിലിനെഠ 
ആത്മാവില് നിന്നുത്അഭവിക്കുന്നതെ 

ല്ലാം ദൈവാത്മവ്രചോദിതമായിരി 
ക്കം. എല്ലാ കൃപാവരങ്ങളുടെയും ഉ 
ദ്ദേശം അവ മുഖാന്തിരം മററുക്ളൂ വര 

ദൈ വാത്മാവിന്െറ സാന്നിദ്ധ്യവും 
ശക്തിയ്യം അറിയണമെന്നുള്ളതാ 
ണര്. നമുക്കു ദൈവം നല്കിയിട്ടുള്ള 
ദാനങ്ങളും താലത്തുകളും ദൈവതിരു 

നാമമ ഫത്വത്തിനും മററുള്ള വരുടെ 
പ്രയോജനത്തിനുമായിട്ടാണോ നാം 
വിനിയോഗിക്കുന്നതു്? 
വെള്ളി ഫിലിപ്പിയര 1: 3-1 1. 

മററുള്ളവരെ ക്രിസ്കൂവിങ്കലേക്കു് 
ആകര്ഷിാക്കുവാനും ആദായപ്പെടു 
ത്തുവാം ഉള്ള ഉത്തമമാര്ഗ്ഗം ആ 
ത്മാത്ഥമ.യി അവരെ സ്നേഹിക്കുക 
യാണ്. പാലുസിന്൯് തനെക്രിന്തുി 
യ സംഫോദരന്മാരോട്ട ണ്ടായിരുന്ന 
വാത്സല്യം എത്ര ആത്മാത്ഥവും ആ 
ഗമേറിയതുമായ രുന്നു എന്നു് താന്. 
എഴതിയ ലേഖനങ്ങളില് നിന്നഠി 
യാം. ഫിലിപ്പിയക്കുമുള ലേഖന 
ത്തില് അതു പ്രത്യകിച്ചും വൃക്തമാ 

ണു. ഫിലിപ്പ്പിയിലെ സ്നേഹിതന്മാ 
രെക്കുറിച്ച ഓക്കു മ്പോഴെല്ലാം പാലു 
സിന്െറ ഹൃദയം നന്ദികൊണ്ടു ക 
വിഞ്ഞൊഴുകുമായിരുന്നു. അവക്കു 

വേണ്ടിയുള്ള തനെറ പ്രാത്ഥന സ 
ന്തോഷം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ക്രിസ്തു 

വിനെറ ആര്ദ്രതയോടെ അവരെ 
കാണുവാന് പരലുസ് വാഞ്ചിച്ചു. 
പാരലുസിന്െറ ഈ സ്നേഹത്തിശ 
ഫിലിപ്പിയര് നല്കിയ പ്രത്ൃത്തരം 
സുവിശേഷഘോഷഞത്തിലുകൂമു അ 
വരുടെ താല്ലയ്യമായിരുന്നു. അതുമൂലം 
പാരലുസിനു് അളവററ കൃതാത്ഥത 
യൃയമുണ്ടായി, നമ്മുടെ സഭാജിവിതം. 

ഇ ങ്ങനെയൃയകൂള തായിത്തിരുവാ൯ നമു 

ക്ക പ്രാത്ഥിക്കാം:- 
ശനി 1 കൊരിന്ത്യര് 12: 12-31. 

ക്രിസ്ത്യാനികളായ ണാമെല്ലാവരും 
ഒരു ശരിരത്തിനൊ അവയവങ്ങു 
ളാണ്. ശരീരത്തെ സബേന്ധി 

ളള ഒരു പ്രധാന കായ്യം വിവിധത്വ 
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6 ചര് ച്ചുവിക്കിലി 

വിദശവൈദികരും ഉപരിവിദ്യാദ്യസവും 
(ഫാദര് തോമസ് 

ഭോപ്പാല് ഇടവക രൂപവല്ക്കര 
ണം ൩.ംബന്ധിച്ചു് 2. മ. 14. ന്െറ 
കത്തും അതിനു റവ. പി. വി. 

ജോര്ജ്ജ് ക്ലേറി എ. ഏ. എഴതി 
യിരുന്ന മറുപടിയ്യം കണ്ടു. രണ്ടു പേ 

ടേയും ആശയഗതി ഒരു നവിന 

വാദമുഖമല്ല. ഇടവകഭരണം നടത്തു 
ന്ന പട്ടക്കാര് അദ്ധ്യായനത്തിലോ 

അഭ്ധ്യാപനത്തിലോ ഏര്പ്പെട്ടാല് 
കായ്യക്ഷമതതയ്ത്ക് ബാധകമാകുമെന്നു 
കള ചിന്താഗതിയാണ് 2. 4. 14. 
ന്െറ കത്തിന്െറ പശ്ചാത്തലം. ചി 
ന്നിചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഇടവകാംഥ 
ഞ്ങടള ക്രമമായി സന്ദര്ശിക്കുക, ഇ 
ടവകാതിത്തിയില് വന്നുചേരുന്ന 
പുതിയ അംഗങ്ങളെ തേടിപ്പിടിച്ചു 
ഇടവകാംഗമാക്കുക, ആഴ്ചതോറുമോ 
ആഴ്ചയില് ചില ദിവസങ്ങളോ പ്രാ 
ത്ഥനായോഗങ്ങള്, സ്റ്റഡിക്ഛാസ്സുകള് 
സണ്ടേസ്റ്റുളുകള്, വനിതാസമാജങ്ങ 

ള്, യുത്തു്ലിഗ് മുതലായവ നടത്തു 
ക, യോഗങ്ങള്ക്കും ഞായറാഴ്ച വി: 

കുര് ബ്ബാനമ്ത്കുമുള്ള പ്രസംഗങ്ങള് ത 
യ്ക്യാറാക്കുക, അവിചാരിതമായയണ്ടാ 

ത്തിലുതള ഐക്യമാണ്. അംഗ 
ങ്ങള് ഒന്നു” ഒന്നില് നിന്നു വിഭി 

ന്നമായിരിക്കുന്നതുപോലെ അവയ 
ടെ പ്രവത്തനവും വിഭിന്നമായിരി 
ക്കുന്നു. എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്ക 
ണമെന്നു ചിന്തിക്കാന് പോല്ലം നിവ്വ 
ത്തിയില്ല. എല്ലാം വ്ൃത്ൃ.ഏമായിരി 
ക്കുന്നതില് സന്തോഷത്തിനേ വകയ്യ 

. അപ്രകാരം തന്നെ ക്രിസ്തൂസഭ 
യില് വിവിധ കഴിവുകള് ഉള്ള വൃ 
ക്തികള് അതിനെ കൂട്ടതല് സമ്പന്ന 
മാക്കുകയാണു് ചെയ്യന്നതു”. അസു 
യ്ക്കും അതൃഹ്ലിക്കും കക്ഷിവിദ്വേഷ 
ത്തിനും സഭയില് സ്ഥാനമില്ല. നാം 
ഒരു ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളായ 
തുകൊണ്ട് മററുമുള്ളവരുടെ വിജ 
യം നമ്മുടെ വിജയമാണ്. അതില് 
നാം സന്തോഷിക്കണം. മററുള്ള വരു 

ടെ പരാജയം നമ്മുടേതായി നാംക 

രഅതണം, അതില് നമുക്കു ദുഃഖവും 

ലജ്ജയും തോന്നണം. അഗങ്ങള് 

തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതയും ശണ്ഠയും സഭാ 

ശരിരത്തെ നിജ്ജിവമാക്കിയിരിക്ക 
യാണു്. സഭയുടെ പുനരുജ്ജീവന 
ത്തിനു നമുക്ക് എന്തു ചെയ്വാന് 

കഴിയും? 

മൂത്തേടം) 

കാവൃയന്ന തൈലാഭിഷേകം, ശവസംമ 
സ്തരം എന്നിവയ്ക്കുള്ള വൈദിക 
സേവനത്തിനു” കാലതാമസം വരു 
ത്താതിരിക്കുക, എന്നി വിവിധ കാ 
യ്യങ്ങളില് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധചെലു 
ത്തുന്നതിനു വിദ്യാത്ഥികളായ വൈ 
ദികരക്കു സാധിക്കാതെ വന്നേക്കു 
മെന്നുള്ളതിനും പുറമേ ദൃ;ഖവെ 
ഒളിയാഴ്ചപോല്ം പരിക്ഷകള് 
നടത്തുന്ന യൃയണിവേഴ്സിററികളി 
ല് അഭ്യസനം നടത്തുന്ന വിദ്യാ 
ത്ഥികളായ നമ്മടെ വൈദീകക്ക് 
ദൃ:ഖവെള്ളിയാഴ്ചത്തെ പരിക്ഷ 
ഒരു പരിക്ഷയായിതന്നെ പരിണമി 
ച്ചിരിക്കയാണു്. 2൧. 4. ]ള്4. ന്െറ 
വാദമുഖങ്ങളേ നിതികരിക്കുന്ന ചി 
ല സൃചനകളാണു് ഞാന് മുകളില് 
പറഞ്ഞതു്”. 

പക്ഷെ ഇടവകഭരണത്തിനും പു 

റമേ പഠനം കൂടി നടത്തിയ പൂനാ 
യിലെ അച്ച൯ര പരിക്ഷഎഴുതുവാ 
നായി ഭോപ്പാലില് ചെന്നതു നിമി 

ത്തമാണ് ഇദം പൃഥമമായി അവി 
ടെ വി: കുര്ബ്ബന നടന്നതും 
ഒരു ഇടവക രൂപവതക്കരണാഭി 
ലാഷം 2. റ. 1. നെ പോലെയുള്ള 
വരില് സംജാതമായതും അതു ചര് 
ച്ചവിക്കിലിമുഖേന പുറത്തുവന്നു 

യെന്നുള്ളതും സമ്മതിക്കുന്ന പക്ഷം 
ഇടവക ഭരണത്തിനും പുറമേ ഉപ 
രിവിദ്യാഭ്യാസം കൂടി നടത്തുന്നവരി 
ല് നിന്നുമുള്ള സേവനസഹായം അ 
നുഭവിച്ച ഒരാളില്നിന്നും അനുഭവ 

ത്തോടുള്ള കൃതജ്ഞതാരഹിതമായ 
മനോഭാവം ഏകദേശം വിരോധാ 
ഭാസമായി തോന്നുന്നു. 

ക്ലേരിയുടെ കത്തിലെ ““സമത്ഥരും 
യയവാക്കന്മാരംമായ പട്ടക്കാരുടെ?? 
കൂട്ടത്തില് പരോക്ഷമായി എന്നേ 
സചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രസ്താവന 
മുഴുവന൯ പരമാത്ഥമല്ല. കാരണം 
ഞായറാഴ്ച ഒഴികെയയള്ള ദിവസ 
ങ്ങളിലെ വി. കുര്ബാന പലയിട 
ങ്ങളിലും സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെട്ടന്നി 
ല്ല. ഷോലാപ്പംരുകാരുടെ വളരെ 
നാളത്തെ എഴുത്തുകളുടെ ഫലമായി 

“ഏതെങ്കിലും ഒരു പബ്ളിക്ക് ഒ 
ഗിവൃദിവസം ഞാന് വന്നു വി. കു 
ര്ബാന ചൊല്ലാം. ഞായറാഴ്ച 
പൃന്ലാപള്ളിമുടക്കുവാ൯ യിവ്ൃത്തിയി 
ല്ല" എന്നു മറുപടി കൊടുത്തു. 

ജൂലൈ 7 

ഏരു ഞായറാഴ്ച തന്നെവരാ 

ന് സാദ്ധ്യമല്ലെങ്കില് ബബ. അച്ചന് 

വരാതിരിക്കയാണു” നല്ലതു”"” ഏ 
ന്നാണു” എഷിക്കു കിട്ടിയ മറുപടി. 
തേവോദോസ്ധ്യോസ് തിരുമേനി 
രോഗവിമുക്തനായി ബോംബയില് 
ആശ്രമത്തിലെ ഗിവറുഗിസച്ചനോ 
ടൊരുമിച്ചു താമസിച്ചിരുന്ന അവ 

സരം ഞായറാഴ്ചതന്നെ ഒരു 
ല്്ഠട നടത്തി ഷോല്പ,രു 

കാരുടെ ആഗ്രഹം നിവത്തിക്കുവാ 
ന്ബോംബേ വികാരിക്കു സാധിച്ച. 
അംബരനാഥ് ഓര്ഡിനന്സ്ഫ്മാ 
ക്ററഠിക്ക് ഞായറാഴ്ചയ്ക്കുപകരം വെ 
ളളിയാഴ്ച ഒഴിവുനല്കിയിരി ഒഒന്നതു 
കൊണ്ടു് പുനായിലെ ഞായറാഴ്ചകള് 
കൂടാതെ അവിടെ സ്റ്റ നടത്തി 
ക്കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. മൂന്നുമാസം 

ട്ടമ്പോള് ഒരു മാസത്തിനു” ഭ ഞാ 
യറാഴ്ച വരുമെന്നുള്ള തുകൊണ്ട് ആ 
ടാമത്തേ ഞായറാഴ്ച പൂനാ ഇടവക 
ഒഗിച്ചു് ഏതെങ്കിലും വിദുരസ്ഥല 
ത്തു് നമ്മുടെ വൈദിക തുശ്രുഷ ല 
ഭിക്കാതെയിരിക്കുന്നവക്ക് എന്െറ 
സേവനം ഇല്ലികൊട്ടക്കുന്നതിനുള്ളൂ 
സന്നദ്ധതയേ പൂനാ ഇടവക സ്വാഗ 
തം ചെയ്തുതിനെറ ഫലമായി മിറാ 
ജ് ലോണാവല, നാസിക്ക്, ദേവലാ 

ലി, 

കേന്ദ്രങ്ങള് സന്ദര്ശിച്ചു. ഞാ൯ 

ടടസ്സിഠട നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. 
ജബല്പൂര തിയോളോജിക്ക൯ കോ 

ജില് ഞാന് റിഫ്മുഷര് കോഴ്സ് 
നടത്തികൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തേഞാ 

യറാഴ്സകളി?ല് എന്െറ സേവനം ജു 
ബല്പൂ൪ ഇടവകയ്ത്കു ലഭിച്ചതുകൊ 
ണ്ട് ബ: പുന്തൃസച്ചന് അലഹബാ 
ദില്പോയി വി:കുര്ബ്ബാന അനുഷ്ടി 

ക്കുന്നതിനും സാധിച്ചു. ഇത്രയും 
ഞാനെഴുതിയത് ഫാക്ടറിക്ക്” ഒഴി 
വുദിവസം വെള്ളിയാഴ്ചയും ഞായ 

റാഴ്ച ഗ/ഠനി൦൩ഠ ഠ൭൮൦ യം ആയതു 
കൊണ്ട് അംബരനാഥിലൊഴികെ മ 

റെറല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാന് 

3ടണ്ഠട എടുത്തിട്ടള്ളതു” ഞായരാ 
ഴ്ക തന്നെ ആയിരുന്നെന്നും ഇടവക 

ക്കാരുടെ സഹകരണം ലഭിക്കുന്നപ 

ക്ഷം വൈദിക വൈധവ്യം അനുഭ 

വിക്കുന്ന വിദുര ഇടവകകളില് ഞാ 
യറാഴ്ചതന്നെ നമ്മുടെ പട്ടക്കാക്കു സേ 

വനം നടത്തിക്കൊട്ടക്കുവാ൯ സാധി 

ക്കുമെന്നും തന്നിമിത്തം ഇടവകസ്േ 
വനത്തിനും പുറമേ ഇടദിവസങ്ങളി 
ല് ഉപരി വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്ന 
ഉത്സാഹികളായ യുവവൈദികരേ 

ബറോഡാ, അഹമ്മദ്ബാഭ്ം 
ബുൂസാവല്, നേപ്പാനഗര്൪, എന്നി. 

$ 



.ജൂലൈ7 ചര്ച്ചുഷിക്കിലി 

ഓര്ത്തഡോക"സു സഭയ്ക്ക് അഖിലേന്ത്യന് 
വിക്ഷണം വേണം 

നതകൂളകള് ' സ്ഥാപിക്കുന്ന കായ്യത്തില് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലധികം ആ 
ശുപത്രികശ അനാഥശാലകള് എന്നിവ സ്ഥാപിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കണം 
അഖിലേന്ത്യന്വിക്ഷണം 
ത്തിയില് വരുത്താത്തതുതെററാണു്:സ്ളിബാദാസ 
പാം വാരഷികറിപ്പോര്ട്ട്. 

ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നു പറയുന്നതു പ്രവ 
സമൂഹത്തിന്െറ 

(ബിഷപ്പ് മാര് പത്രോസ് ഒസ്താത്തിയോസ്) 

മലങ്കരെയുക്കു കാതോലികവുംഅ 
പ്ൃസ്തോലികവുമായ ഓര്ത്തഡോക് 
സ് സറിയാനി സഭവകയായി 

3100-ാമാണ്ടു സ്ലീബാപ്പെരുന്നാ 
ളില് ആണു്*അബ്ബലേ ദസ്ലീബൊ?? 
എന്ന ഈ മിഷനറി സമൂഹം 
സ്ഥാപിതമായതു്. ഇതിനെ 33 
വര്ഷം കാത്തുരക്ഷിച്ച സര്വ്ൃവശ 

” ക്തനായ കരുണയയളള ദൈവത്തെ 

ക 

ല് 

 ചുകിട്ടിയിട്ടുള്ള തുകൊണ്ട് 

ആദ്യമായി സ്നോത്രം ചെയ്യുന്നു. ക 
ഴിഞ്ഞകൊല്ലത്തെ വാര്ഷികോത്സ 
വം സ്ളിബാപ്പെരുന്നാളില് നില 
ക്ുല് പളളിയില്വച്ചു പരിശുദ്ധ 
കാതോലിക്കാബാവാ തിരുമനസ്സി 
ലെ ,അദ്ധ്യക്ഷതയിലാണു കൊണ്ടാ 

നിരുത്സാഫപ്പെടടത്താതി രിക്കയ മാ 
ണു വേണ്ടതെന്നുംസമത്റിക്കാനാണു് 
ണു്.ഇപ്പോള്കോളജ,കളില് പഠിച്ചു 
൭ കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലം അച്ചു 
മ്ാരേ ഇടദിവസം വി: കു*ബാന 
അര്പ്പിക്കുന്നതിനു് പട്ടക്കാരില്ലാത്ത 
സ്ഥലങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യ 
ര്ത്തി ക്ഷംനിച്ചിട്ട ചെല്ലാതിരുന്നിട്ട 
മില്ല. എന്െറ അനുഭവത്തില് ഇ 
തര സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള സഭാംഗങ്ങള് 
ഇങ്ങോട്ട വിളിക്കാന് കാത്തിരിക്കാ 
തെ അതാതു സ്ഥലങ്ങളില് സ്വാ 
ധിനശക്തിയുള്ള എന്െറ സ്നേഹിത 
മാരും ബന്ധൃയക്കളുമായുള്ള ചിലക്കെ 
എതുകയയം എനെെറ സേവനസന്ന 
ഭ്ധത അങ്ങോട്ട വാഗ്ദാനം ചെയ്തുയും 
ആ വാഷഗ്ചധധത്തിനെറ വെളിച്ചത്തി 
ല് ആരാധന്ക്കുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള് 
അവര് ചെയ്തുതരുകയ്യമാണു്: ഉണ്ടാ. 
യിട്ടുള്ളത്. കോയമ്പത്തൂര് സമ്മേള 
“നരതില് ഇടവകാതിത്തികള് തിരി 

പഠിച്ചു 
൭കാണ്ടിരിക്കുന്ന അച്ചന്മാക്ക് അതി 
നു മുടക്കം വരാത്ത നിലയില് ഭോ 
പ്രാലുള്പ്പെടെയള്ള കേന്ദ്രങ്ങള് ചി 
പപ്പോഴെല്ലാം സന്ദരശിച്ചു് വൈ 
ദിക സേവനം നടത്തിക്കൊട്ടക്കാന് 
കഗഴരിയ്യന്നതാണു്. 

ടിയതു”. പ്രത്യേക പ്രാത്വാനയ്യം 
വേദപുസ്തകവായനയും ““ഭൂവിലശേ 
ഷം” എന്ന പാട്ടം റിപ്പോര്ട്ട വായ 
നയം കഴിഞ്ഞു കോട്ടയം ഇടവക 
ജയടെ സഹായമെത്രാന് മാര് ഈവാ 
നിയോസ്, വൈദഭികസിമ്മനാരി 
പ്രിന്സിപ്പല് മാര്: മത്യൂസ് ആ 
ത്താനാസ്്യോസ് എന്നീ തരുമേനി 
മാരും ഡോ. സി.ടി. ഈപ്പച്ചന് 
ഫാദര് എം. വി. ജോര്ജ്ജ് എന്നി 
വരും ഭംഗിയായി പ്രസംഗിച്ചു. ഒട്ട 
വില് വാദൃഘോഷത്തോട്ടകൂടി പു 
തപ്പള്ളി പള്ളിയിലേക്കു ഒരു വ 
മ്പിച്ച ഘോഷയാത്രയം ഉണ്ടായി 
രുന്നു. സമൂഹാംഗങ്ങള്ക്കു മാത്രമു 
കുളു മൂന്നുദിവസത്തെ ധ്യാനവും 
ാസ്പകളം കഴിഞ്ഞു സുവിശേഷക 
ന്മാ അവരവരുടെ പ്രദേശങ്ങളി 
ലേക്കു പോയി.തിക്ഷ്ണതദയ ടെ 
പുറജാതി ഭവനങ്ങളും പുതുമിസ്ത്യ 
൯ ഭവനങ്ങളും സന്ദര്ശിക്കുക, യോ 
ഗങ്ങള് നടത്തുക മുതലായ സുവിശേ 
ഷജോലിയില് ഏര്പ്പെട്ടിരുന്ന. 
സെക്രട്ടറി അച്പന് വാര്ഷികസ 
ഞ്ചാരം ഇല്ലാത്ത മാസങ്ങളില് മാ 
റിമാറി ഓരോ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വു 
തക്രിസ്ത്യന് ഭവനങ്ങള് കൂദാശചെ 
യ്യാറുണ്ടു്. വലിയനോമ്പിന്െറ 
ആരംഭത്തില് പതിവുള്ള അഞ്ചൃദി 
വസത്തെ ധ്യാനവും ഇംഗ്ലീഷ്, 
സുറിയാനി, വേദജ്ഞാനം എന്നീ 
വിഷയങ്ങളിലുള്ള പരീക്ഷയും ക 
രമ്മേല്വച്ചു നടത്തപ്പെട്ട. 

പ്രസിദ്ധപ്പെട്ടത്തിയിരുന്ന പ്പോ 
ഗ്രാം അനുസരിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ “സ 
ന്തോഷവും കിരിടവു”"മായ പ്രിയ 
പ്പെട്ട പുതുക്രിസ്ത്യാനി സംഘങ്ങു 
ഒളെ കണ്ടു പതിവുപോലെ ഉപദേ 
ശം കൊടുത്തു” ഉണത്തുകയും, വിധ 
വകള്ക്കും കുരുടക്കം അനാഥക്കും ഓ 
രോ കോടിവസ്ത്രം കൊടുടക്കുകയുംചെ 
യ്യൂന്നതിനു വേനല്ക്കു എല്ലാ വേല 
സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുമുള്ള സൃവിശേഷ 
യാത്ര വിജയകരമായി നടന്നു. ഇ 

ഗ് 

ന്ത്യയില് ഇതു വരെ സമൂഹം 
20,190 പുറജാതിക്കാരെ സഭയിലേ 
ക്കു ചേത്തിട്ടണ്ട്. ഇക്കൊല്ലം 225 
പേരാണു ചേന്നിട്ടള്ളതു”്. പുതുക്രി 
സ്ത്യന് ഗൂള്കുട്ടികള്ൾ ആയിരത്തില 
ധികമുണ്ടു്. ഇംഗ്ലിഷ്ട സ്കൂളുകളില് 
പഠിക്കുന്നവക്ക് ഞങ്ങള്സഹായധ 
നം കൊട്ടക്കുന്നു. അമേരിക്കരുടെ 
ഓദായ്യം നിമിത്തം വന്നു ചേന്നി 
ടമ്മ പാല്പ്പൊടി കലക്കി പാവ 
പ്പേട്ട കുട്ടികള്ക്കു നല്കുന്നു. ഞമ 
ങ്ങള് ചെന്നു വേലചെയ്യുണമെന്നു്* 
ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇടവകക്കാര് ആ 
വിവരം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ട 
താണു. 

മാ൪ത്തോമ്മാഗ്ലിഹാ സ്ഥാപിച്ചു 
നമ്മുടെ ഇന്ത്യന് ഓത്തദഡാക്സ്* സ 
ഭക് അഖിലേന്ത്യന് വിക്ഷണം 2] 
ണ്രായിരിക്കണം. ഇന്ത്യയില് എ 
വിടെ പോയാലും സ്ൂഠിയാനിക്കാരതെ 
കാണാം. അവരെ സന്ദര്ശിക്കുന്ന 
തിനും, വിശുദ്ധ കുരബാന അര്പ്പി 
ച്ച് ആത്മീയ പ്രചോദനം കൊട്ടുക്കു 
ന്നതിനും, മാതൃസഭയോടടകൂള അവരു 
ടെ ഭക്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും,ആ 
വര് വിളക്കുപോലെ ഇന്ത്യയില് 
ശോഭിക്കുവാന് പ്പേരിപ്പിക്കുന്നതി. 
നുമായി ഞാന് മൂന്നുപ്പാവശ്യം ഇ 
ന്ത്യയില്സഞ്ചൊരം നട ത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
തിരുനല്വേലി, കോയമ്പത്തൃര്, മ 
ദ്രാസ്, വിശാഖപട്ടണം, ജാംഷഡ് 
പൂരു, കല്ക്കട്ടാ, ആലിഗാര്, ലക് 
നൊ, ആഗ്ര, കോണ്പുൂരു, നൃയൂദല് 
ഹി, ജബല്പൂരു്, ബോംബെ, പൂ 
നാ, മഹെദ്രബാദ്ദ് ബാംഗള,൪ മുത 
ലായ സ്ഥലങ്ങളില്കൂടി കുടന്നുപോ 
യി. വിസ്ത്ിരണ്ണൂുമായ മലബാര് ഭ 
ദ്രാസനത്തില്ം പുറജാതിക്കാരുടെ 
ഇടയില്യം ഉള്ള എന്െറ എളിയ സ 
ഞ്ചാരങ്ങളേയയം മിഷനറി അദ്ധ്വാ 
നങ്ങളേയുംപറാി സന്തോഷിച്ചു്പ 
രിതുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവാതി 
രുഖനസ്സ്റകൊണ്ടു് ““വ്ൃദ്ധനായ യുവാ 
വു" എന്നു എന്നെ വിളിക്കുമെങ്കി 
ലും, ഇനി എനൊ ഈ എഴുപതാം 
കാലത്തു” ഞാന് ഇന്ത്യന് യാത്രചെ 
യ്യാതെ, ആബ്യന് മാര് കൂറിലോസി 
ഒനപ്പോലെയുള്ള കൊച്ചുമെത്രാന്മാ 
രാണ് പോകേണ്ടതു്. അഖിലേന്ത്യ 
൯വിക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നു 
പറയുകയും രണ്ടുകൊല്ലത്തില് ഒരി 
ക്മലെങ്കില്ലം സഭാദ്ധ്യക്ഷന്മാരില് ഒ 
രാള് ഇന്ത്യയില് സഞ്ചരിക്കാതിരി 
ക്കയും ചെയ്യുന്നതു് തെററാണു് .൩ 
മ്യടെ സഭയ്യടെ ഗ്രഫവ്പിമൊറി പ 
ത്രിയ൪ക്കിസ്പ്കക്ഷി കാതോലിക്ക. 

റ ി 



ഷ്യ 

ക് 
ി 

ത 

ഴ്. 

ി 

ീംക്ഷിക്കാരായനമ്മോട്ട യോജിക്നാല് 

വടക്കോട്ട വിട്ടവാന് ഒന്നിലധികം 
മെത്രാന്മാര് കാണും .യോജിക്കാത്തപ 
ക്ഷം മദ്രാസ് ഇടവക ഒന്നിലധികം 
പ്രവാശ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് അനു 

സരിച്ചു മദ്രാസിലേയ്ക്ക് ഒരു മെത്രാ 
നെ വാഴിക്കേണ്ടിവരും. അദ്ദേഹം 

ബോംബെ നൃദതഹി, കല്ക്കട്ടാ, 
മുതലായ സ്ഥലങ്ങളില് സഞ്ചരിച്ചു 
കൊണ്ടിരിക്കണം. 

തി രുവിതാംകൂര് - കൊച്ചയില്നി 
ന്നു വളരെപ്പേര് കാല് ശതാബ്ദമാ 
യി മലബാര് കാനറ, കൂര്ഗ്, മുത 
ലായ വടക്കന്പ്രദേശങ്ങളില് കുടി 
യേറിപ്പാക്കുന്നുണ്ടു്. അവിടെ കുടി 
പാര്പ്പാനും കൃഷിചെയ്തു ഉപജീവി 
ക്കുവാനും വിസ്കാരമേറിയ പുറമ്പോ 
ക്കു സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. കുടിയേററക്കാ 

രുടെ ആത്മികാവശ്യങ്ങള് നിറവേ 
റേറണ്ടതു നമ്മുടെ പരിശുദ്ധസഭയു 
ടെ പുമതലയാണല്ലൊ. ഈ ഉദ്ദേ 
ശത്തോട്ടകൂടി പരിശ്ുുഭ്ഥ സുന്നഹ 
ദോസ് കോഴിക്കോട്ട തലസ്ഥാന 
മായി മലബാര് ഭദ്രാസധം പുതിയ 

തായി സൃഷ്ടിച്ചു” എന്നെ അതിന്െറ 
നായകനാക്കിയിരിക്കയാണ്. കോ 

ട്ടയത്തുവച്ച നാലുകൊല്ലംമുമ്പു്" അ 

ഞ്ച്യ മെത്രാന്മാരെ വാഴിച്ചതില് ഒരാ 
ളാണല്ലൊ ഞാന്. എന്െറ കീ 
ഴില് ഇപ്പോള് മുപ്പത്താറു പള്ളിക 
ഉണ്ടു് . ഇവയില് ബ്രഹ്മവാര് മഹാ 
ഇടവകയും ഉള്പ്പെട്ടന്നു. ഏഴ 

സ്ളീബാദാസന്മാര പട്ടക്കാരായി 
അങ്ങോട്ട പോയിട്ടുണ്ട്. അവക്കു 

പുറമെ വേറെ അഞ്ച്യ പട്ടക്കാഥ 
കൂടിയുണ്ട്. കുടിയേററക്കാരുടെ 
മേല്നോട്ടം വഹിക്ക മാത്രമല്ല, പ 
ണിയ, ചെറുമര്, കുറുമര് മുതലാ 
യി ഇടങ്കയ്യും വലങ്യ്കും തിരിച്ചറി 
യാതെ, മന്ത്രവാദത്തിലും പിശാചാ 
രാധനയിലും, അന്ധകാരത്തിലും ദാ 

രിദ്രൃത്തിലും കിടക്കുന്ന അനേകരെ 
ലോകത്തിന്െറ ഏകരക്ഷകനായ 
യേശുമിശിഹായെപ്പററി പഠിപ്പി 

“് മാമോദീസാ മുക്കണമെന്നും 

ഞാന് നിര്ദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 
കുറെ ഈഴവരും മററും മാമോദീസാ 
മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. തല്ക്കാലം ഞാന് 
മുളന്തുരുത്തി കമ്മേല് ദയറായില് 
താമസിക്കുന്ന എങ്കിലം ഒന്നോ 

രണ്ടോ കൊല്ലം കൂട്ടമ്പോള് ഇടവക 
സന്ദര്ശനത്തിനു വടക്കനുകേരള 
ത്തിലേന്ത്കും മററും പോയിക്കൊണ്ടി 

ഏിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ധാട്ടിലുള്ള ഇരു 

പ്രതിനായിരത്തിലധികം പൂൃതൃക്രി 

്ച്യായികളുടെ മേല്നോട്ടവും എനി 

നി 

[നി 
ി ലു 

ചര്ച്ചുവിക്കിലി 

ക്കുണ്ടല്ലൊ. നമ്മടെ പൂര്വ്വികസ 
ഭയ്യടെ ഒരു വികസനകാലമാണി 

തര്. കാതോലിക്കാകക്ഷിയും പാത്രി 
യക്കീസകക്ഷ।യയം തമ്മില് ഇനിയും 

യോജിച്ചിട്ടില്ലെന്നുവരികിലും (യോ 

ജിപ്പാ൯ വേഗം സംഗതിയാകട്ടെ) 
സഭ വര്ദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്നുക്ളൂതി 
നു സിംഗപ്പരത്, കോലാലമ്പയര് 
എന്നി പള്ളികളും ഞാന് സന്ദര്ശി 
ചിട്ടള്ള ഇന്ഡ്യയിലെ പ്രധ്ധന 
പട്ടണങ്ങളില് ഉകൂ്ളു ഇരുപതോളം 
ഇടവകകളും മലബാര് ഭദ്രാസനത്തി 
ലെ 36 പള്ളികളും സാക്ഷികളാണ്ട്. 
ഇന്ഡ്യയില്നിന്നു വെള്ളക്കാര് 
പിന്മാറുന്ന ഇക്കാലത്തു നാം വേ 
ണം അവര ആരംഭിച്ച നല്ല മിഷ 
നറിവേലയയം സാധ്യസരരക്ഷണവ്യം 
കയ്യേറവുനടത്തുവാന്. അതിനു സ്വ 
യംപരിത്യാഗത്തോടെ, സേവനബ്യ 
ദ്രിയോടെ, നമ്മുടെ മക്കള് ഇറങ്ങേ 
ണ്ടിയിരിക്കുന്ന എന്െറ ഭദ്രാസ 
നത്തിലെ മിക്ക പള്ളികളും മുള്കൊ 
ണ്ടു കെട്ടിപുല്ല മേഞ്ഞു വയാണ്. 
അവ നന്നായി പണിതു ഓടിടേണ്ടി 
യിരിക്കുന്നു. അതിനു നാനാഭാഥ 

ങ്ങളിലുള്ള പമുളികളില്നിന്നും 
ജനങ്ങളിരതനിന്നും കുറെ സഹായം 

വന്നുചേരുന്നുണ്ട്. ഈ സഹായം 

വര്ദ്ധിച്ചു വരുമെന്നു എനിക്കു വി 
ശ്വാസമുണ്ട്. നിലമ്പ്ൃരിനു വടക്കു 
ചചങ്കത്തറെ പത്തനംതിട്ട ബേസില് 
ദയറാക്കാരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് 
ആരംഭിക്കുന്ന ആശുപത്രിക്കും ഹൈ 
സത്ൂളിനും ഞാന് അടിസ്ഥാനക്കല്ല, 
കള് ഇടുകയ്യണ്ടായി, നമ്മടെ 

ജനങ്ങള് സ്ക്കൂളുകള് സ്ഥാപിക്കുന്ന 
കായ്യുത്തില് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലധികം 
ആതശ്ുപത്രികള്, അനാഥശാലകള്, 
എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുവാന് ശ്രദ്ധി 
ക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ ഇടവകയി 
ല്യം അവശതയിലും ദാരിദ്രത്തിലും 
കഴിയ്യന്നവരെ കണ്ടുപിടിച്ചു സഫാ 
യിക്കുകയ്യം തൊഴില് ഇല്ലായ്മയെ 
പരിഹരിക്കുകയ്യം ചെയ്യുന്നതിനു 

ശ്രമം ഉണ്ടാകണം. രോഥാ, മര 

ണം, അപകടം മുതലായ അടിയ 

ന്തിരഘട്ടങ്ങള് ആവിര്ഭവിക്കു 
മ്പോള് ജനങ്ങള്ക്കു സഫായക്കൈ 
നീട്ടിക്കൊട്ടക്കണം. ഇങ്ങനെ ദെ 
വത്തിനു മഹത്വവും ആത്മാക്കള് 
ക്മ രക്ഷയും പ്രയോജനവ്യം ഭവി 
ക്കട്ടെ. 

റിപ്പോര്ട്ട് വര്ഷത്തില് ആകെ 

12465 രൂപാ 35 നയാപൈസ വര 

വും 11205 രൂപാ ചെലവുമുണ്ട്. ശാ 
ശ്വമമിഷനറിനിധിയായി 4909രൂ 

മിഥ,നം 28: 

പയും കാര്ഫണ്ടായി 6140 രൂപ 80: 
യയാപൈസയ്യം ഉണ്ടു്. 

തം 7 

സ്ളീബായയടെ 
ദാസന്മാര് 

ഠം വാര്ഷികോത്സവം 

ആറാട്ടുപഴ 

ഈ മിഷനറി സമൂഹത്തിന്െറ: 
33-ാം വാ൪ര്ഷികോത്സവം ആയഠാട്ടപ്ു; 
ഴ പളൂളിയില്വച്ചു 1957 സെപ്ലമ്പ 
൪ 14 (ചിങ്ങം 29)-ാം സ്ളിീബാ: 
പെരുന്നാളായ ശനിയാഴ്ച ഉമയ്ത്കു, 

സമൂഹാം പരമാധികാരി കിഴക്കി 
ന്െറ കാതോലിക്കാ പാത്രിയക്കീ: 
സ് മോറാന് മാർ ഗീവറുഗീസ് 
ബസ്സേലിയോസ് ബാവാ തിരുമന: 
സ്റ്റിലെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് കൊണ്ടാ 
ട്ടന്നതാണു്. സമൂഹം ദൈവകൃപ, 
യാല് ഇതുവരെ 20, :90 പ്ാജാതി 
ക്കാരെ സടയിലേക്കു ചേത്തിട്ടണ്ടു്.. 
സമൂഹാഭ്ധ്യക്ഷനും മലബാര് ഇടവ 
കയ്യമടെ മെതാനുമായ മിഷനറി 
ബിഷപ്പ് മൂക്ക3ഞ്ചരില് മാ൪ പ് 
ത്രോസ് ഒസ്താത്തിയോസ്, തുമ്പമ 
ണ് ഇടവകയുടെ മാര് ദാനിയേല്: 
പിലക്സിനോസ് എന്നി തരു: 
മേനിമാരുംം വികാരി ഫ്മാദര് പി. 

ഈ. തോമ്മസ്, മാസ്റ്ററ ഓഫ് 
സെകൂഡ് തിദയാളജി ഫ്മാദര എം. 
വി. ജോരജ്ജ്, മലയാളമനോരമ 
പത്രാധിപാമി. കെ.എം ചെറി 

യാന് എം. എം ഡോ. ചാക്കോ 
ജ്ടയോരജ്ജു മോഫന് ച്ചാക്കോ 

ജോജ്ജ്, ബി. ഏ. (കേംബ്ബിഡ് 

ജു്) മി.കെ. ഒ. കോശി, എന്നിവര് 

പ്രസംഗിക്കുന്നതും, സ്നോത്രവഴിപാട്ട 

എട്ടക്കുന്നതും, പുത്തന്കാവുപളുങ്കി 

യിലേക്കു ഒരു വമ്പിച്ച ഘോഷയാ 

ത്ര ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ്. ത. 

ലേദിവസം കാലത്തു പതിനൊന്നു: 

മണിക്കു സുവിശേഷകന്മാക്കും സ 

ഫകരണമെമ്പരമാക്കും മാത്രം ധ്യാ 

നവും ഉച്ചതിരിഞ്ഞു കായ്യാലോചഃ 

നയോഗവും നടത്തും. എല്പാവരേയ്യം, 
ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. 

വാര്ഷികോത്സവം കഴിഞ്ഞു മൂ 

ന്ന ദിവസത്തേക്കു കെ. സി. ഉമ്മ൯ 

ശെമ്മാശന് ബി. എസ്സി. സ്ള 

ബാദാസന്മാക്കു മാത്രം ക്ുറസ്സറുകൾ ! 

ടടക്കുന്നതാണ്ഞ്. 
നാ ' അത്ത് 



രും, ഞാന് യഹോവായുടെ 

ജുലൈ ് 

53ാം സങ്കിത്തനം.--॥4 

ചര് ചവിക്കിലി 

“യഹോ)വായിടുകൂടെ എന്നേക്കും? 
] 

റവ. ജോണ്ഡി൯ 

“നന്മയും കരുണയും എനെ ആ 

യൃഷ്ട്രാലമൊക്കെയും എന്നെ പിന്തു 
ത്തല 

യത്തില് ദിര്ഘകാലം വസിക്കും” 

സങ്കി. 236 

““അസുയാലുവായ എനെറ ശത്രു 

വിനെറ മുമ്പില് അവിടുന്ന് എനി 
ക്ക വിരുന്നൊരുക്കുകയും വിശേഷ 

ഒതെലംകൊണ്ടു് എനെ തല അ 
ഭിഷേകം ചെയ്കയ്യം ചെയ്യുന്നു. 

' നിറഞ്ഞു നാലപാട്ടമൊഴ്ചകുന്ന പാ 

നപാത്രം അങ്ങയുടെ സമൃദ്ധദാനങ്ങ 
ളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന. അങ്ങയുടെ 
സാമിപ്യം ആജീവനാന്തം ആവി 
ധം ഞാനറിയുയകയം ചെയ്യുന്നു. അ 

അങയ്യടെ കൃുപാകടാക്ഷവ്യം സ്തറേഫാനു 

ഗ്രഹങ്ങളും എന്െറ ജിവിതപാഥ 
“യെ വലയം ചെചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. 
കണ്ടാലും അങ്ങയയടെ ആലയത്തില 

ഘ്ലാതെ മറേറതു ഭവനത്തില്---അ 
വെറ കത്താവൃയം ദൈവവൃമായവ 
൭൯൨ വാസസ്ഥലത്തല്ലാതെ--ദാ 

വിദ് എന്നേക്കും എവിടെയാണ് 
വിശ്രമം കണ്ടെത്തുക?” 

ഡോക്ടര മക്ക്ലാറന് എഴുതുന്നു. 
“ദൈവത്തിന്െറ രണ്ട ദൂതന്മാര്--- 
നന്മയും കരുണയ്യം തിത്ഥാടകനെ 
അനുഗമിച്ചു" അവനെ കാവല്ചെ 
യ്യുന്നു. അവ൯ വിരുന്നില് പങ്കുകൊ 
ണ്ടിരുന്നപ്പോള്ൾ ദൈവം അകററി 
നിത്തിയിരുന്ന ശത്രു അഥവാ പിത്ത 
ട്രന്നാലലം അവനെ വിജയിക്കുകയി 

ജല. ഈ ദൈവദൂതന്മാരുടെ ചിറകു 
കള് യാത്രചെയ്യുന്ന പൈതലിൽ 
നിന്നു് വിദൂരത്തിലായിരിക്കുകയി 
ല. അവയുടെ ആഗമനത്തെ കുറിക്കു 
ന്ന സംഗിതഭ്ഥ്വനിയാല് വായയുമ 

്ഡലം മുഖരിതമായിരിക്കും. അവ 
യുടെ സ്വ൪ഗ്ഗീയായുധങ്ങള് എല്ലാ 
പോരാട്ടങ്ങളിലും അവനെ കാവല് 
തചചയ്ക്കകൊള്ളൂം. അവയുടെ മുൂദൂല 
കരങ്ങള് ക്ളേശകരമായ എല്ലാ 
പാഥയിലും അവനെ കാവല്ചെ 
യ്കം. അന്ത്യത്തില് അവ അവനെ 
സ്വര്ഗ്ഗീയ സിംഹാസനത്തിലേക്കുയ 
ത്തുകയുംചെയ്യം."” 

“നന്മ'' എന്നു മാത്രമല്ല ദാവീദ്ദ് 
പ റഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതില് എ 

നിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്; എന്തുകൊ 

കഃ 

ണ്ടെന്നാല് എനിക്കു മോചനവും 
ആവശ്യമുണ്ട്, അതിനു കരുണ ആ 

വശ്യമല്ലോ. അവന് “കരുണ” എ 
ന്നു മാത്രമല്ല പാഞ്ഞിരിക്കുന്നതെ 

ന്നുള്ള തിലും എനിക്ക് സന്തോഷമു 

ണ്ട്; എത്തുകൊണ്ടെന്നാല് എനിക്കു 
മോചനത്തിനു പുറമെ പലതുമാവ 

ശൃമുണ്ട്; അതിനു നന്മ ആവശ്യമ 
ല്ലോ. എന്നാല് നന്മയും കരുണയും 

എനെറ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നി 
റവോറുന്നു; എനെറ പാപങ്ങള് 
മോചിച്ചു കിട്ടന്നതിനുകുമു മാരഗ്ഗ 
വയം ലഭ്യമാകുന്നു. ദൈവത്തിന്െറ 
നന്മയെക്കുറിച്ചു് ദൈവവചനം 
എന്ത പറയുന്നു എന്നു കാണുന്നതു 

തികച്ചും പ്രയോജനകരമായ അ 

ദ്ധവാനമായിരിക്കും. “*“സിമന്റ ഭക്ത 
ന്മാക്കുവേണ്ടി നി സംഗഗ്രഹിച്ചതും 

നിന്നില് ആശ്രയിക്കുന്ന വക്കുവേ 
ണ്ടി മനുഷ്യപൃത്രന്മാ൪ കാണ്കെ 
ന് പ്രവത്തിച്ചതുമായ നിനെറന 
ന്ത എത്ര വലിയതാകുന്നു.”” “ദൈ 
വത്തിനെറ ദയ നിരനത്തരമാകുന്നു.”” 
“നിന്െറ ആലയത്തിലെ നന്മകൊ 

ണ്ടു ഞങ്ങള് തൃ,ഫഹൂന്മാരാകും.”” നീ 
സംവത്സരത്തെ നിനൊ നന്മകൊ 
ണ്ടു അലങ്കരിക്കുന്നു.” “അവന് വി 
ശപ്പുള്ള വനെ നമ്മകൊണ്ടു നിറത്ത്കു 
കയ്യം ചെയ്യുന്നു." അവമന്റകരുണ 

യോ എന്നേക്കും നിലനില്ക്കുന്നു.” 
ഈ ഇരട്ട ദൂതമ്മാ൪"" പലപ്പോഴചം 

പ്രഛന്നവേഷധാരികളായിട്ടായി രി 
ക്കം വരുന്നതു്. യാക്കോബ് എപ്പ 
കാരം പിന്തിരിഞ്ഞുനോക്കി സര്വ്വ 
വയം തനിക്കെതിരാണെന്നു് കണ്ടതാ 
യി മുന്നൊരദ്ധ്യായത്തില് നാം ചി 
ന്തിച്ചുകഴിഞ്ഞ താണു”. എന്നാല് ന 
ന്മയയം കരുണജ്യം യാക്കോബിനെ 

നിരന്തരമായി പിത്തുടര്ന്നിരുന്നു. 
ചിലപ്പോള് നമുക്കു ലഭിക്കാറുള്ളൂ 
വിലയേറിയ പാരിതോഷികങ്ങള് 
പൊതിതഞ്ഞിരിക്കുന്നതു് മുഷിഞ്ഞ 

കടലാസിലോ മറേറാ ശ്യിരിക്കും. 

വിലയേറിയ ആ പാരിതോഷികം 

പോസ്റ്റല്വകുപ്പു് കൈകായ്യും ചെ 
യ്യുമ്പോള് അതിനെകേട്ട ഭവിക്കാ 

തെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആ മുഷിഞ്ഞ 

കടലാസ് ആണല്ലൊ. നമ്മടെ തി 
ത്ഥയാത്രയുടെ കഠിനയപാഥയില്കൂ 
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ടെ ഈ ദൈവദൂതന്മാര് നമ്മെ ആ 
നുഗമിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ പുറം 
കുപ്പായം മാര്ഗ്ഗത്തിന്െറ കാഠിന്യ 
ത്തിന ഉതകുന്നതാണ്. എന്നാല് 
അതിനിടയില് ആവശ്യമായാല് ന 
മ്മടെ തലവമ്തുന്നതിനുതകുന്ന മാര് 
ദുവവസ്തങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കും. നാം 
പി൯തിരിഞ്ഞട് ഓട്ടന്നതിനു ഭാവി 
ച്ചാല് നമ്മയും കരുണയും നമുക്കു 

മാരഗ്ുതടസ്സം വരുത്തുന്നതു” കാ 
ണാം. നാം തിരിഞ്ഞ് അല്ലം ആ 
ശ്വാസമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നതെ 
ങ്കില് അതു് ലഭ്യമായിരിക്കുകയയം 
ഒച്ചയും. യുദ്ധത്തിന്െറ ഉഗ്രതയാ 
ലോ അപ്പതിക്ഷിതമായി അഭിമു 
ഖികരിക്കേണ്ടിവരുന്ന അപചകടത്താ 
ലോ നിങ്ങള് മോഫഹാലസ്യവിധേ 
യനാകുന്നുണ്ടെങ്കില് നിങ്ങള് വീ 
ന്നതു” നന്മയ്യടെയും കരുണയ്യടേയ്യം 
കരങ്ങളിലായിരിക്കു. 

ദാവിദിനു് ദൈവസ്വഭാവത്തെ 
ക്കുറിച്ച് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. 
അവനൊ ദൈവം വൃത്യ്യാസമില്ലാ 
ത്തവനാണെന്നും നാം വിശ്വസിക്കു 
ന്നതിന് വിസമ്മതിച്ചാലും വിശ്ച 
സ്തൃനായിവത്തിക്കുന്ന വനാണെന്നുദോ 
വിദ്ദ് ഭ.റി ഞ്ഞിരുന്നു. നാം ദൈവ 
ത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചെന്നു വരാം; അവിട്ട. 
ത്തെ സ്നേഹം നിരസിച്ചെന്നു (വരാട് 

നമ്മുടെ മുഖം തിരിച്ചുകളുഞ്ഞെന്നുടു 
വരാം; അവിീട്ടത്തെ ദൂതന്മാരെ കൈ. 

ക്കൊണ്ടില്ലെന്നും വരാം; എന്നാലും 
നന്മയും കരുണയും കണ്ണൂനിരുകൊണ്ടു 
മുഖം മറത്കുകയയം വിദുരത്തുകൂടി നിഴ 
ല്തപപോലെ നമ്മെ പിന്തുടരുകയും 
ചെയ്യും, അവര് ഒ ര കാലത്തും നമ്മെ 
ഉപേക്ഷിച്ചു പോകയില്ല. 

ദൈവം ഒരു കാലത്തും പരാജി 
തനായിട്ടില്ല. അവഖിടന്നു്* തുടങ്ങി 
യ ജോലി നിറ3വാറാതെ പിന്മാറു 
കയില്ല; നിന്നില് ഒരുനല്ല ജോലിയെ 
തുടങ്ങിയവ൯ അതു അന്ത്യത്തോളം 
തുടന്നു ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. അ 
വിടത്തെ വാശത്തങ്ങള് നിറവേററാ 
തെ പോകുന്നില്ല. ദൈവം നമ്മെഒ 

രു കാലത്തും കൈവിട്ടകയോ ഉപേ 
ക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യന്നില്ലെന്ന് ആ 
വിടത്തെ പരിശുദ്ധന്മാര് പ്രഖ്യാപി 
ച്ച പറയുന്നു. ലോകത്തിലുത്ൂളൂ. രു 

ന്െറ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ഭൈ 
വം അന്ത്യത്തോളം അവരെ. സ്നേ 
ഹിച്ചു. 

(ഈ ലേഖനപരമ്പര അടുത്തല പ 
ക്മകാണ്ടവസാനിക്കും) 
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ചര് ച്ചുവിക്കിലി 

സ്വ൪ഗ്ഗുത്തിന്നിമ്പമായതു” 
പെരി എന്നു പേരുള്ള ഒരു ദൈ 

വദൂതന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുദിവസം 
ഈ ദൂതന് സ്വര്൪ഗ്ഗത്തില്നിന്നുള്ളു 
നിര്ദ്ദേശമനുസരിച്ചു പുറത്തു ഭൂമി 
യില് സഞ്ചരിപ്പാ൯ പുറപ്പെട്ട. കു 
റേ സഞ്ചരിച്ചതിനുശേഷം ഭൂമിയി 

ല്നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ 
ന്മാരായി മരിച്ചുപോയവരുടെ ആ 

ത്മാക്കള് വിശ്രമിക്കുന്ന “പറുദീസ 
എന്നു പറയുന്ന വിശുദ്ധസ്ഥലത്തെ 
ത്തി. (വേദപുസ്തകത്തില് എവിടെ 
യാണെന്നുള്ളതു നിങ്ങള്തന്നെ കണ്ടു 
പിടിക്കുക) ഈ ദുത൯ പറുദീസയു 
ടെ വാതില്ക്കല് എത്തി, നോക്കി 
യപ്പേഗള്ശ പടിവാതില് അടച്ചിരി 
ക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ട, ഇതിനു കാ 
രണമെന്തെന്നന്വേഷിച്ചപ്പോൾ,ഇ 
സ്ഥലം മനുഷ്യാത്മാക്കള്ക്കുള്ളതെ 
ന്നു ദൂുതന്മാരായ കാവല്ക്കാരില് ഒ 
രാഗ പറഞ്ഞു. എന്നാല് സ്വര്ഗ്ഗ 
ത്തിന്നിമ്പമായ വല്ല വസ്തക്കളുമായി 

വന്നാൽ മാത്രമെ ഈ പറുദീസയു 
ടെ വാതില് തുറക്കുകയുള്ള വെന്നും 
ദൂതന് പറഞ്ഞു. 

പെരി ചിന്താകുലനായി അടയ്ക്ക 
പ്പെട പറുദീസയുടെ വാതില് തുറ 
ക്കുന്നതു കാണ്മാന് സ്വര്ഗ്ഗത്തിന്നിമ്പ 
മായതു എവിടെയാണു് കാണപ്പെട്ട 
കയെന്നു അന്വേഷിച്ചു , നടപ്പായി. 

ദുതന് പലയിടങ്ങളിലും പറന്നു തു 

ടങ്ങി. തനികു: മനസ്റ്റിലാകുന്നില്ല. 
മനുഷ്യയാത്മാക്കളെ കണ്ടുപിടിപ്പാന് 
ഉള്ള പരിശ്രരമമായിരുന്നു. അനേക 
മനുഷ്യര് മരിക്കുന്നതായ” കണ്ടു. പ 
ക്ഷെ മരിക്കുമ്പോഴ്ഴെത്തും സാത്താനും 

ദൃതന്മാരും അടുത്തുവന്നു എട്ടത്തു് 

യാതഴാസ്ഥലത്തേയ്ക്കു. കൂട്ടിക്കൊ 
ണ്ടപോകുന്നതായിട്ടുകണ്ടു. വളരെ 
വിഷാദത്തോടെ പെരി പറന്നുപോ 
കുമ്പോള് പെട്ടെന്നൊരു കാഴ്ചതന്നെ 

ആകര്ഷിച്ചു. ധീരനായ ഒരു മനു 

ഷ്യ൯ തനെറ സ്വന്തനാട്ടിനുവേണ്ടി 
ധിരധിരം പൊരുതി പടക്കളത്തില് 
വെച്ചു മരിച്ചു വിഴന്നതായിരുന്നു 
ആ കാഴ്ച. പ്രശാന്തമായി പ്രഭാത 

രശ്മിയിലുടെ, മരിച്ചുവീണ ഇര 
ത്യാഗ വയ്യനായ മനുഷ്യാത്മാവിനെ 
യയംകൊണ്ടു പെരി പറുദീസയുടെ 
വാതില്ക്കല് വന്നെത്തി. പറുദീ 
സയ്യടെ വാതില് തുനന്നില്ല. ഈ 

ആത്മാവിനെ വാതില്ക്കല്വെ 
പെരി വിഷണ്ഡനായി തിരിച്ചു 
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സ്വര് ഗൃത്തിന്നിമ്പമായതിനെ അ 

ന്വേഷിച്ചു പലയിടങ്ങളിലും പ 
ന്നു. 

കുറെ യാത്രചെയ്തപ്പോള് വേറൊ 
രിടത്തു ഒരു മനുഷ്യന് ൪൫.൯൯ സ്സ 

ഹിതനു ജാമ്ൃയമായിനിന്നു മരിക്കു 
വാന് പോകുന്ന കാട്റയായിരുന്നു. 
പെരി അട്ടത്തണഞ്ഞു. ഏതോ ചി 
ല കുററങ്ങളാല് രൂക്കിക്കൊല്ലുവാന് 
വിധിക്കപ്പെട്ട വനും 6 മക്കളും ഭായ്യ 
യൃമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടംബനായക 
നുവേണ്ടി ഏകനായി ജിവിക്കുന്ന 
തന്െറ സ്നേഹിതന് മരിക്കാമെന്നേ 
ററുകുലക്കള ത്തില് നി 
ല്ക്കുകയായിരുന്നു. ആ കുടംബത്തെ 

രക്ഷിക്കുവാന് ഈ സ്സറേഫിത൯ കഴ 
മരത്തില് കയറി മരണം ആസ്വദി 

ച്ച. സ്നേഹിതന്മാക്കുവേണ്ടി ജീവ 
നെ വെച്ചുകൊട്ടക്കുന്ന ത്യാഗസമ്പ 
ന്നമായ ജിവിതമായിരിക്കുമല്ലോ ഇ 
തെന്നും ഈ മനുഷ്യ്യാത്മാവു് സ്വ 
രഗ്ഗത്തിന്നിമ്പമായതും വിലമതിക്ക 

പ്പേട്ടതുമായിരാക്കുമെന്നുംകരുതി ഈ 
മനുഷ്യാത്മാവിനെയും വഹിച്ചു 

പെരി പറദിീസയിലേക്കു പാന്നു. 
പക്ഷെ പെരി കണ്ടതായ കാഴ്ലത 
ന്നെ വ്യാകുലനാക്കി. പറുദിസയയടെ 

വാതില് തുറക്കപ്പെട്ടില്ല. നിരാശ 
യോട്ടകൂടി പെരി ഈ ആത്മാവി 
നെയ്യം പറുദിസയ്യടെ വാതില്ക്കല് 

ഏല്ലിച്ചു ഭൂമിയിലേക്കു തിരിച്ചു 

വന്നു. 

പെരി സ്വര്ഗ്ഗത്തിന്നിമ്പലായത 
ന്വേഷിച്ചു വേറെയും സ്ഥലങ്ങളില് 
സഞ്ചരിച്ചു. എവിടെയും ഒന്നും ക 
ണ്ടില്ല. പെരി പാന്നുപോകുമ്പോ 
ശ് ഭയങ്കരമായ തടവുകാരെ പാപ്പി 
ക്കുന്ന ഒരു ജയിലിന്മേല് എത്തി. 
കൊല പാതകം,മോഷണം, കലഹം, 
കവര്ച്ച എന്നിങ്ങനെയുളള അനേ 
കാം കുററങ്ങളാല് ജയില്വാസം അ 
നുഭവിക്കുന്ന ഈ തടവുപുള്ളികളെ 
കണ്ടത്തി. തടവില് കിടന്നു്” എത്ര 
യും അശുദ്ഥജിവിതം നയിക്കുന്നവ 
രുടെ നട്ടവില് സ്വര്ഗ്ഗത്തിന്നിമ്പ 
മായതെന്തുണ്ടാകുമെന്നു സംശയിച്ചു 
അവിടം വിട്ടുപോകുവാന് തിരുമാ 
നിച്ചു; പെട്ടെന്നൊരു കാഴ്ച പെരി 
യെ ആകഷിച്ചു. തുക്കിലിട്ടവാനുള്ള 
കുററവാളികളെ ഒരുക്കി നിത്തുന്ന 
സ്ഥലത്തടുത്തു. അവിടെയുണ്ട് ഒരു 
ഭയങ്കര ദുഷ്ടന് ഒരു ഭവനത്തില് ക 
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യറി കവര്ച്ച ചെയ്ത് ഭയങ്കര കൊ- 
ലപാതകം ചെയ്തു ഒരു മനഷ്്യന്. 
പെരി ഈ മനുഷ്യനെ സമീപിച്ചു. 
ഏകനായി ഒരു ച്ചെരിയ മുറിയില് 
ഈ ദുഷ്ടന് തലയ്യം താഴ്ത്തി ഇരി 
ക്കുകയാണ്. പിറെറ ദിവസം അ. 
തികാലത്തു”് കഴകുമരത്തില് തൂക്കി: 
ക്കൊടല്പണ്ടവനാണു. ജീവിതത്തി 

ലെ പാപത്തിനെറ ശമ്പളം വാങ്ങു 
വാന് തയ്യാറായിനില്ക്കുന്ന കോലം. 
പെരി അട്ടത്തു. തടവുമുറിയില് പെ 

രി കടന്നു.  തലതാഴ്ത്തിയിരിക്കു 
ന്ന ഈ മനുഷ്യന്െറ പിന്നില് ൮. 
ന്നുനിന്നു. മനുഷ്യനെ തൊടടവാന്൯ 

പാടില്ല. പെരി ശ്രദ്ധിച്ചു. ഈ ദു. 
മനുഷ്യനുണ്ടു കുരയ്യന്നു. പെരി: 

അതിശയിച്ചു. പെരിക്കലിവു തോ. 

ന്നി. പെര! ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഈ. 
മനുഷ്യനുണ്ട് ചില വാക്കുകള് പറ. 
യുന്നു. തന്െറ ജീവിതത്തില് ഉണ്ടാ 
യിരുന്ന അനേകം പാപങ്ങളെ, ദോ. 
ഷങ്ങളെ, ഓരോന്നായി എഴ്ണ്ണി എ. 
ണ്ണി യേശുവിനെറ നാമത്തില് .പാ 
പമോചനത്തിനായി പശ്ചാത്താപ. 
ത്തോടെ ദൈവത്തോട്ട ഏററു പറ 
യുകയാണുട്. ചുട്ട നീറുന്ന കണ്ണൂനീ൪ 
തുള്ളികള് കണ്ണുകളില് നിന്നു പൊ: 

ഗിയ്യന്നുണ്ടായിയന്നു. 

രക്തസമാനമായ പശ്ചാത്താപത്തി; 
ന്െറ കണ്ണൂനിറ കണ്ടപ്പോള് പെര 

ക്കു് സഹിക്കുവാന് സാധിച്ചില്ല. 
അല്ലം കഴ്ണ്ൂനിര ഭൂമിയില് വീണതു, 

പെരി എടുത്തു.സ്വര്ഗ്ഗത്തിന്നിമ്പമ 

യ രതതങ്ങളായിട്ട പെരിക്കു തോന്നി. 

മണിക്കൂറുകള് കഴിഞ്ഞു ഈ മനു 
ഫ്യന്തന എത്തു സംഭവിക്കമെന്നു നോ 
ക്മിനില്ലായി. ദുഷ്ടനായ മനുഷ്യ 
നെറ മുഖം മാറുന്നതായി കണ്ടു. ദൂ; 

തന്മാക്കു മാത്രമാണല്ലോ ഇപ്രകാരമു, 

ള്ള മുഖശോഭയ്യണ്ടാകുക. എത്ങി 
നെയാണി മനുഷ്യനെ മുഖം ശോ 

ഭിക്കുന്നതെന്നു നോക്കി പെരി വി 

സ്തയിച്ചു. 

ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ: 

തൂക്കുമരത്തിന്നടുത്തു് കൊണ്ടുപോ: 

യി. പെരിയും കൂടെ ചെന്നെത്തി, 

ഈ മനുഷ്യനെ തൂക്കിക്കൊന്നു സ്വീ 
ന്തോഷത്തോടെ താന് ചെയ്ത പാപ്പ 

ത്തിന്നുള്ള പ്രതിഫലം സ്വികരിച്ചു. 

അധികം മിനിട്ടകള് കഴിഞ്ഞി 

ല്ല. ഈ മനുഷ്യാത്മാവിനെ പെരി 

തന്െറ നെബ്ചോടടടപ്പിച്ചും മറെറാ 

രു കയ്യില് മനുഷ്യന്െറ കണ്ണുനീരും. 

ഭദ്രമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടു പറുദി 

സായിലേക്കു പഠന്നു. പറു ദീസായോ. 

ടട്ടത്തപ്പോള് പെരിയുടെ കട്ത്്നുകള് 



. “കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 

ജൂലൈ 7 ചര്ച്ചുവിക്കിലി 

കാതേലിക്കുസിംഹാസ്നം മലങ്കരസഭ) 
 സ്വാതയ്യ്യത്തിന്െറ, അടിസ്ഥാനക്കല്ല' 

മാര് അബ് ദേദ്മിശിഹാ പാത്രിയര്ക്കീസു ബാവാതിരുദമ 

അബി 2019-ല് നിരണത്തുവച്ചുകാതോലിക്കായെ വാഴിച്ച 
ശേഷംചെയ്മു പ്രസംഗം 

നമ്മുടെ അനുഗ്രഹക്ാപ്പെട മക്ക 
ളെ ഇന്നു ഇവിടെ നണ്ണ്ണിടടള്ളതായ 
കമ്മം എത്രയും മഹത്തരമായ ഒരു 

ദിവൃശൂശ്രുഷയാകുന്നു. നിങ്ങളു 
ടെ പിതാക്കന്മാര് കാണുന്നതിനു 

ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നിട്ട കാണാതിരുന്ന 

ഒരു സംഭവമാണു ഇന്നു നടന്നിട്ട 
ള്ളത്. മലങ്കരയുള്ള നമ്മുടെ സഭ 
നമ്മുടെ കത്താവേശുമശിഹായയടെ 
12 അപ്പോസ്തലന്മാഠില്ത ഒരാളായ 
വിശുദ്ധ മാര്ത്തോമ്മാശ്ളഹാ 
“യാല് ഗ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ്ട്. ഇ 
വിടെ എല്ലാക്കാലത്തും അപ്പോ 
“സ്ലോലിക കൈവയ് പു എന്നേക്കും 
നിലനില്ക്കത്തക്ക വിധത്തില് മാര 
തോമ്മാശ്ളിഹായയടെ സിംഹാസ 
നം ഇവികള ' സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു 
൭ ദെവം സംഗതിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. 
മെത്രാസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനാ 

നിന്നു ഇനിമേലാല് ആളുകള് പോ 
ഇപ്പോള് 

അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 
കാതോലിക്കാ മാരത്തോമ്മാ 
ശ്ലീഹായുടെ സിംഹാസനത്തിനയ്യേല് 

കിഴക്കിനെറ കാതോലിക്കായായി 
പുവ്വകാലത്തു സെലുക്ൃയില് ഭരിച്ചു 
വന്ന കാതോലിക്കായയടെ അനന്തര 

“ഗാമിയായി മോറോന് മാര് ബനസ്റ്സേ 
ലിയോസ് എന്ന പേരോട്ടകൂടി വാ 
ഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹം ദീ൪ 
ഘായുയസ്സ്ോടുകൂടിയിരിക്കട്ടെ. ഉദ്ദേ 

ഫത്തെക്കുറിച്ചു നിങ്ങള്ക്കും, നിങ്ങ 

ളോടദ്ദേഹത്തിനും ഹൃുദയപൃവ്വമായ 

ക്കാശ്ചയ്യം തോന്നി. പറുദിസായയടെ 
വാതില്ക്കലെത്തിയില്ല. പറുദീസ 

യുടെ വാതില് തുറക്കപ്പെട്ടന്നതായി 
കണ്ട. അതിശയത്തോടെ നോക്കി 

യപ്പോള് വാതില്ക്കലുള്ള ദൃതന്മാ൪ 
തലയ്യം വണക്കി പെരിയെയും ഈ 
മനുഷ്യയാത്മാവിനെയും സ്വീകരിക്കു 
ന്നതായികണ്ട. പെരി ഈ മനുഷ്യാ 
ത്മാവിനെയുംകൊണ്ടു പറൃദീസായി 
ല് ചെന്നു അവിടെ ഏല്ലിച്ച തി 
രികെ സ്വര്ഗ്ഗത്തിലേക്കു പോകയ്യം 
ചെയ്തു. (൭. കേ. സഭാമിത്രം) 

. തു നിങ്ങളടെ 
യി തൃക്കിരാജ്യം വരെയും ഇവിടെ 

സ്നേഹവും ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ ഭരണം 

മുലം മലങ്കരസഭന്ത്ു പുവ്വാധികം ശേ 
യസ്സറം ഉണ്ടാകുമാരാകട്ടെ-കാതോലി 
ക്കാസ്ത്കു, വേണ്ടും വണ്ണമുള്ള സവ്വബഹു 

മാനങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തോട്ട നിങ്ങള് 
കാണിക്കണം. ഇദ്ദേഹത്തെ അനു 
സരിക്കുകയയം ഇദ്ദേഹത്തില്നിന്നു 
അപ്പോസ്ക്റോലിക അനുഗ്രഹങ്ങള് 
പ്രാപിക്കുകയും വേണം. , ഇദ്ദേഹ 
ത്തിനെറ കാലശേഷം ഇവിടെയുള്ള 
മെത്രാപ്പോലിത്തന്മാക്കതന്നെ യോ 
ജിച്ചു് ഒരു കാതോലിക്കായെ അഭി 
ഷേകം ചെയ്യുന്നതിന് അധി 

കാരമുള്ള താണു. മലങ്കരസഭ എന്നേ 
ക്കും സ്വതന്തുമായി നിലനില്ക്കു 
ന്നതിനു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ഥാ 

പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാതോലിക്കാ 
സിംഹാസനം സഹായിക്കട്ടെ. ഇ 

സ്വാതന്ത്രൃത്തിന്െറ 
അടി സ്ഥാനക്കല്ലാകുന്നു. ഇങ്ങനെ 
നിങ്ങള്ക്കു കാതോലിക്കാസിംഹാസ 
നം സ്ഥാപിച്ചു തരുന്നതിനു നമ്മെ 

പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്തെന്നു പറയാം. തു 
ദ്മി രാജ്യത്തു നിന്ന്ഇത്രടം വരെ വ 
ന്നെത്തുന്നതു” എത്രമാത്രം പ്രയാസ 
കരവു മാണെന്നു നമുക്ക് അനുഭവ 
ത്താല് ബോഭദ്ച്യപ്പെട്ടിട്ടള്ള താണു”. 
ഇത്രമാത്രംകഷ്യപ്പാട്ട കള് എല്ലാകാല 
ത്തും മലങ്കരസഭാംഥങ്ങള് അനുഭവി 
ക്കണമെന്നു ശഠിക്കുന്നത് അക്രമവും 
അക്ക്രൈസ്പുവവുമാകുന്നു. ഇവിടത്ത 
ന്നെ മെത്രാപ്പോലീത്തന്മാരെ വാഴി 
ക്കുന്നതിനു വേണ്ട സാകയ്യങ്ങള് 
നിങ്ങള്ക്കു കാതോലിക്കാമുഖാന്തിരം 
ഉണ്ടായി എന്നല്ലാതെ അത്ത്യോഖ്യാ 
സിംഹാസനത്തില് നിന്നും നിങ്ങള് 
വേര്പെട്ട എന്നോ വേര്പ്പെടടന്നതി 
നു നിങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നോ 
നമുക്കു ലവലേശം ശങ്ക യില്ല. നി 
ങ്ങള് മുന്കാലത്തേക്കാള് അധിക 

മായി അന്ത്യോഖ്യാ സംഹാസമ 
ത്തോട്ട ഭക്തിയോട്ടം ആദരവോട്ടം വ 
ത്തിക്കുമെന്നു നമുക്കു ദുഡാമായ വി 
ശ്വാസമുണ്ട്. പാത്രിയക്കീസിന്െവ 

അധികാരങ്ങളെല്ലാം കാതോലിക്കാ 
യ്ുമുണ്ട്. മെത്രാപ്പോലിീത്താമാരെ 
വാഴിക്കുക മുതല്വയ സര്വ്വവും കാ 

1 

തോലിക്കാമാരെക്കൊണ്ടു നിങ്ങള് 
ക്ഷ സാധിപ്പിക്കാവയന്നതാണ്ട്. കാ 
തോലിക്കായെ നിങ്ങള് എല്ലാവിധ: 
ത്തിലും ബഹുമാനിക്കുകയം ആദരി 

ക്കുകയും അനുസരിക്കുകയയം വേ 

ണാ”. (മ. മനോരമ) 

സെന്റ് പോള്സ് 
സുവി ശേഷാലയാ 

മാവേലിക്കുര 
ഈ സുവിശേഷാലയത്തിന്െറ ഉ 

ദേശകസമിതിജുൂണ് 2-ാംനു- ര 
ക്ഷാധികാരി മാര് കൂറിലോസുതിരു 

മേനിയ്യടെ അഭ്ധ്ൃക്ഷമയില്കൂടി സു 

വിശേഷാലയത്ത।[ന്െര പ്രവത്തനം 
കൂടതരു ഫചപ്പദമാക്കുന്നതിനും മല 
ബൊരാിലേക്കു കുടി വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന 
തിനുമുള്ള പുരോഗമനപരമായ കാ 

യ്യങ്ങളെപ്പുററി ചര്ച്ചചെയ്തു. അമേ 
രിക്കയിലുക്ളൂു തന്െറ സൃഹ്ൃത്തുക്ക 

ളിതനിന്നും പലപ്പോഴായി ലഭിച്ച 
കാല് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപാകൊ 
ണ്ടാണു സൃയവിശേഷാലയം പണിത 
മെന്നും പ്രസ്തുത ആലയം മലങ്കര ഓ 

ത്ത ഡോക്സ് സഭന്തകു വില്പത്രദമൂലം 
കൊടുത്ത ട്ടുള്ള താണെന്നും പ്രവത്ത 
നങ്ങള് വികസി പ്പിക്കണമെന്നും ൨ 
൮. ഫാദര്. എം. വി. ജോജ്ജു ചെ 
യ്ക പ്രസംഗത്തില് പറഞ്ഞ രുന്നു. തു 

ടന്നു സെക്രട്ടി റവ. ഫ്മാദ൪. പി. 
എം. തോമസ്ത്റ് നക്കല്ഭരണാലടന 
വായിക്കുകയും അതു വേണ്ട തിരു 
ത്തലുകള്ചെയ്ത് സമര്പ്പിക്കാന് 
അഡഗ്വേക്കററു” ശ്രി. കെ. ഒ. മാത്യൂ 
വിന നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു 
കമ്മിറരിയെ ചുമതലലപ്പേടുത്തുകയും 
ചെയ്ത. സ്ൃവിശേഷാലയത്തിന്െറ 
ട്രഷാറായി ഡോ. എന്. സി. ഡാ 
നിയേല് ത്െരഞ്ഞെട്ടക്കപ്പെട്ടു... 

ടമ്ലാന ല് ഡ൦ 802, 112൦ല്ഠ5 
൧൦ ൪൭0൭൦൩510൩ സട ജ്മ്ന, ൩൦% 
1ഠടട, 10 1൨൦ 020൩ 0൩6൧. 1 
ബല് ൧൦ 5൭൮7 17 ടട. 
2627൦0 0 ൧൨൭ റീടഠഥിട ൩൨൨ വം 
20 ൦ 0൦6൩ റധന്ഥല£ ഥീട ൩ ദേ 
൭൦ 1116 0൨ 6270- ൪0: ജ്൦ സ്ലടനഠഴ 
20% റബ സ്ഥ 11൨൭൩ 10 ഡ് 1൩ 
ധാനെ, 2 0൦ ൮൦% ൨ഞണടലുടെ 
൬൬001൩ 1൨ 11൨൦൧ 11, ണ്ണ 
൨൦ 1650 02 0 2൨൬, 16ലഠ്വ്ഥള£ 
്ഖ്റ്ഥഇ ന3ന്നഇ 1൨ബ, കഠ ചടട്ധ- 
112 ൨൦൩ വ് നച 1൦ ൧൪ ൨൦ 
ലീ 10 0൩൦: 13൦്ധടം 131൦ കട 
ഒടഠ600ി5ഠ ]൦ടധട 1൩ 14൨൦ ൮൦95൧൧ ൮ 
൨൦ 80൧ 1ട മായ ഡബ്ഴട്ടെലിയ . 
1696 1൨ 1119 01൨ 12 ഷണ 
൮0 0 ചേ. 11൦ ടപ്യട ഠാ ചിട 
൦001൦" 10! 1 ഒ 0൨ ൬02 
ലിഖുഷ്യടം'" | 4 മ 

/ 



. സ്ന ക 

ലാട ഞാ 

11. 11൦ റ. 

൨൪ 
16: ഠാദ്രാഛാഠാപട 0 ധ്ലട7 11 

ഴു ധ്. ൧. 13. ൬. 

സ്ഥ്ട്ഫട ൦ നല്ഴം 

ഥന൦൦ബി്ഥ£ 0൦ ൪൭൦06൧510൩ വ 

ഠാ 1,020 1ടടധട 01ഥിടഥ7) ൧൧൨0൪൭൩൨ 

ട്ട [ബി ട൧൭0 12 ൨൦ ൧ഥാടട്ട 

൦൦൦0 ൨൧൧൦ 'ഥ്ല കടേ 1. 

സന, നന ൨ഠയല്ഥ്യി ഗ്ധട- 

ഇട റിഠയീ യന ൦ യാര്ട 

132 ചി1ഴ ന ടടറഠ൧ഠ൪ 40 ലഗ്വേചി വ്ട- 

ഠി] 40, 18൦൩൦൦ ൬൨൧. യമട 

൦൦ (15 ഡിസ്്നദധ്ഥ ൧൧0 ഗഠ്ഥ- 

ഉ ടേ ല് ൦ 0്ഥിടധ്ഫ 36 

ട്ട 0൩ നാ്മിലഴട ലമടട൦റി ഠഴല 10 

ടട[നെഠ, "൦ നഠ 102൦ 0൧൦11൦ 12 

൦ 11൨൧൦9-ട0061 ധിം, ടഠ 1121 

ട്യലാ 210ഒട6ടെ മട 05502 1200 

പിട?" ക൪ "ടഠടിറ 1൨0 , 
2൦%" ൭൦ 10ല1ട ൩൦ 102 

ടം 
10 വിട % ട്ഠയിര് ൪൦ 760110 

൨൭, ചി ൧൦ 12മലി 0൩0൦ 
001൦൨ ചലപബി 1261467൦0൪ 1൨൧ 

ഡെ സ്മട ഴി ലാ ൨൦ 

6൭2൨ ൧൪ ടറപ്ഫിപി7 10 ദാ 

൫൨൦ ടിന വിട ലല് 1ട ൩0% ടടടദധില 

90 1൨൦ ൭00൦0൧0൦ ല് 1൨൦ ൪50 

ടിഠ൩ ലട ൭ 1417, സിടി 1൧0 

പിട ലല 1൨ ൪൦ 

ഏ൭0൦ബടിഠയ 0൩ ൨൦ 00൧൨0 1൨൧ 1 15 

മൂ. ടലി 0൩00൦൩ ഠധഇ10% 

1ഠജി്പി17 £ഠ ലാദ്ഗര്ഠോ 0116 1൧൨ ൧൭ 

ടെന ൨! ദ്ടേധടം ടിനടേ ' 7ടടഡ- 

നിന (ലട ടന [നാന 1൩൩07- 
ലി 0 ൨൨൦ ടിം) വട 14561 ൭ ടറക്ലിചചി 

ാനഠാലഠ൩. 70 നിട൦ 10൩ 2 ഠീ [5 

ചട ഈയ ൨ നഠഴ൦ബ൦ ൧ ടേ ഒട 

0 നിടം (൧0൩ 1.൨൦ ടധഥ്ധ്കാട ൨ (൧൦ 

710: 
ലല് 13൨ ൨൦ ബാ ഠീ, ൦ 

ദയന൦ഥിഠ൩ 07 0 1070 ൭൩0 115 

പേട 12 1115 നിടെ 00൭ 

നടി 0 1൨ 1315 ൭02൧510൩. 

1702 1്ട ോ7ച്ഥ 12: 1൭, 1200 

്്വി൨ ക്ട 2൭0൦ 0 6൧൩ 70൩ 

൮൨൦ റിമി ൧ ടഠനട വഖ്നട 16% 1൨൦ 

ഉ: 11൦ ഉദ്ഠര്ി 0 2ടട്ധനാഠ് 
0 -ലാറുഠ7൩0ട മേന 10 2൩ ബെഥിം 

ന ഉധ്ടം 1൦൩൭൨ 07 0൨൦ 2സ്ലി 
വിലി൨ 6ിച൮ടടഠര് 06൦൭ ൨൦ 1165 

൧൧0൧ ക്ഥര് 1൩൨൦. ള്ടേമടിഠ൨ 15 
സന ണിലി. 1൩൦ 07 ദ്ദയട ടറ൮ടവി- 
0൦3 0൧9 9, 1.ധിര (൧.൧0 9:1) ന്നു 
റഠടട!19൦ 1൭ മ റഥേജഥയിതേചി “നാഥ 
മ്പാല.” 1321൨൧ 1ട 1൩0070 
ട്ട ൮1൭ ൮൦ മട 0 ൨൦ 120 
ലവ് ധാ ള്ട൦൧൧ടിഠഥ- ൨ (വട ൨൦1: 

01൨൮൨൨ 1൧0൪൩ഠ 00210 സനം. 

൧൧൪, 00660, 1! ൪൦ 00017 വ് ഴ്ടേധട, 

ഴു [| 

[ം 

52066. 1,10൦ (0. 

രം 4.൨1, 1. 2, 

ഡല മമല്ഠ൩൭0, 010 നിടല്നാന 

(൫൦ സ്പാ ഇറ സട 7ഴെപിടര് 0 1൨൭ 

റ്ട്ലിടെ” 1115 ബഡി ൩ചി വ്ടദ്ല- 

ഉപന ൦ ൭.൧൨ 15 ഒട ൩൨൩ 

ഒ 16% വ വിടന ൭5 115 ടട. 

1 വം നഴംലിടി 131നടഖ് ഠ 115 വിട- , 

ലല1ടട മട 01522൮൦൩൩൦ 10൨൩ 1൨൦൩ 

നല ൧൧ 1൦ ബ്ബ 20൪ 

(ണി ട0൨൦൦. ൩൨൦൭൦ ലിട൦ ഠധിര് 11൦ 

0 1: ലോ ലടഠേവ്ള്? 41ഠന൦- 

20020 3൩ ൭൩൪ 0൨൦൧ 012൦040൩ 1൧ 

ഡ്മ സഠയിര് വല ലി 1൨൧ 

ഠോ 1൨൦ 665176൦0 1൩76ടട10൩, 

൭൧൦൨ 2 നദി ന/ടേ!ദ൨ഠ0൩ ൮ 

ടട 7ടടഡന൦0ിബ്ലാഠറ” 1ട 0൦10൦0 

൦ ഡട ൩ 1.യിട 24 50-53, 2൦൭, 12 

൧൩0 ൨൦ സഫ്ന ല് ട് 6ദ്സ്ഥഗ 

00൩ 20൩ 7൭5 0൦17 ടിഞ്ച്- 

ക മര് 76ലടടധഥ്ഥല, 102 12൭ 

൦൧൦0 0 1൦ടചി൩തെ ൩൨ ഇല 

൦7 മെ യ ഗേധ്സലി ൨ ൨൭ 

101൦ പട്ന ൭൦0.. 1: 15 10 

വിട റലടടചഛം 0൧: 9. 1:ധി ചുറ്റട്പട 

0 നല് 1൩ ൧൦൧5 12, ടന ച 

൦ 4 1 മട 2൩ 200020 0 

൮൦ ൪൭൦൦൩510൩൨ ൭൩൦൨ 1൭ 

൧.05: & 

ന്നും സ്യാവാടിട ദ്ചി1ട ൮൮൦൩ 1൭ 

റിമ ൨ 1൧൦ 1൦. ൧5% 

സട ൨൦ 120൦൧ ൯൩൧ ട൦2 111൩1൩00 

൦ സിം 50% മട ൦ 200602 

൨0 പിട 141൧, ൧ഠര് 1൦ 1207 

10 001 11൩ ഡം ൨൦6൧ ദ്ഡി- 

ലിന ഒഹ്ഠഡം, ടിന 11൩ 

കുട 1.00 പഫര് 0൧%, ബര് 

ചി! 1൨൦൮൦൧19 1342 2നിടട ല് 

0൧ ഠോപ്പ്ടട!ഠഥ, ടന ൨൭ 

1ധനി॥കലിനേ 0 2൨൦ (നാടട ഷ്ഠ 

610109, 118 210൧൦ ടിഠ് സി 2. 

ഠാ, 0666 15൭. 1 15 ൨൦ 

൧൭൦൦൧0൦0 ദ്രദധട ൩൯0൩ പലി ടമചി! 

ഠോബ്പ്ടടട ചട 1400: 125, ൧9. ൧൦ 

കടഠടിഠ൨ ഇറ 1പ്ഥേയഠ 0! 145. 

8ം൩ ദ്ടടധട, ൫ഠഠ ൧൦ 272൯൦൧ ട% ൨൦ 

ടല] ൧൪ ൦0൩ ൧൧൩ 1445 763 

റിം ൧0 2൮൧൨ 115 ഞി 

62൮൬ സ്പ്ടനു. ടൂ 

11 ൧൭൦0540൩ 13 20% 0൭ 

ടിന 18സേധിടര് ൧൨ ൦ 11ടടഥ 

1൨ഠ0൩- ൪4ഠ 0020 ൨൦ 1൧൧ല- സദ 

5 7 ഒട ൨൭ ൧3 ടു വ് 

൦ ണന 0൧ 229 ൦ വട 
ഠാചാ110൩5: 

1 ൩00൦ 76൦06290 00 0൨൩ 
07 00 ഭന്വാറദ്ഥിംപ്ു” 1 1 ൧൦ 

ന 0൩0 ൭൧ 2൦ മടധന൦0ി൩ 

490; 

ച വീക്കിലി ം 

വ്ടഥല്ംലല് ൧0% ചിടാം 

. 11291 

ിടേധ്ധോടട' 
൩൧൧൦ 1ധ]]ഴ 1൨ 0൦ 175 0൨1206 വ് 

0൨൦ 

15 0൦ 

നറ ൨൦ കപട ൨ ൨൦ 1ധ്ടന 
സ്വട£വം 135 ദ്ടബ്ലിടെ മ വ്ഭ- 
റിലേ പ്ല ൨൨൧ 1൦ ചടട 
(൪൦ ബ്ലാ തുല ഡായര്ട പ് 2ട 
ട്രാദഥിചി 10. ഇ) 14 നടനയകിറന. 

12 0൦ ടലി ലിന) സയട& 9 ൭൩ 
8ം ച ഗാബ 

ഇല ദധി, ൨൭ ൧൭൦6൩510൨൩ 

9 ൧ 1൩വ്ടഥടല്ിട 1270 ൨ ൦ 

ന്ഥേട്കഥ യടടദമം, ബ്ലാ ഷ്മ 

1൧% നടെടട യായീര് 20 1൦9 മ 

216൧5 0 101160, 11൨൦ കട 
ട4ഠ൩ 15 ൯൦ ളിഠലട 00100 വ് 
ഠാ 1 9 5 20൦, 2.9 2൦ 

0൨൧൧൨ ടഠഡ്ഥര് 14ട നട്ട ൧0 
20%. 1:60 511. 1 1ട 1൨6 ൨൩1 

69൦ 1൨ ൦ 16 ൨ 0൧ 1.00 ബലി 

80. 1൪1: ന൦007ര്ട ഘി. ല്ല ട്ട 

൨0 1൦ 20൧൧൨൦൭൪ 0 1 ദ ഇടധവദ്ഗ 

1൩0010൧0 001൨ ൭5 2065 (ന്യ 

21൧൩ ഠോസ്ഥി൦0൩ ൮ കുട വി 

യി, കര് മട ൧൦ 22ലിഥഠി൦ 0 

ഴേ 2൦൭൭൦൩17 മ്ഥിട 

സവി അ! വടട ൨൦ 17 ചായി. 
' നും സനി ്സ്ടന ൧! സ്വ 

(൨൦ മടഠടി൩ സദ്നിടെ (൦ 0ല്ഥ- 

1൧൦ 3ട ടലി 12" ൭ ര" 

ലട മട ൭ ടടെടിഠഥ 2 106 നി 

൧൧ പ് റാംപ് 15 2. പ ടി 

ലന 

ട്ടം] ല് ലീട ബി 7 ൭൦ 

ഉഠഡല 0 ഡി, ഞാടേട ബലി 

ര്ഠാ൩ യമട ട്വ 1297 6 0ഗാടട ൧൪ 

1 ഒര് - ട്യലണറ് 
ഴല- നബിമര് ഫര് ൨൦ ഥം, 

സസി വല 90 നനപ്നട 02 67൦2 

ഥീ 0 ൨൭൦ 15067, 1൨ 2൦ 

12 ിഴ ഉമോട സ്വന 0 13172 

മട. 40110൦ 1൨൦ യ്ല്ദ്ഥ ല് ൨൭ 

(0ംടട വില 12 അട്ട 10 ൨൭൦ ട൨- 

ഇട 0൨. ൩൧56 2ലാ21 വം റ്റി. 

12 ദ 2൭൧ 0ടടട!ഠ0൩൨ 15 ചാന ൩0൪ 

സ്ഥി ്ഠ്േലി. 

൬1൭൦ 12ഡിഥിഠമ ല് 05% 15. 

പഠി ലഭ 17 5. 1.ധിദേ പഠി 

2 3. 90൩൨ മട 4൨൦ നടേേടഡ്് 

2 ലി്ിന7 10 2൦ ടമേറ്നള വ് 2൦, 
39 507. 1൦ ബ്ബ ല് ൦ ൫ 

800 1൩0 ൨൦ ടഠധിട ലി ധിം ദിട- 

൪1ടട 0൦00൦0൦൩ 1൧ 9൮ ടം 

[ധ്ഥവിനം൨ 2 മ്ടേട ൨ ലട ൧൦൧1൩ 
൦ 1൮1൧൦ ട൦൨൦൩൦ വ് ര്റ 

12 ട 1൦, ഠം ൧൪ 2ടഥനലേഠം 

ിസ്നച്നം 1൨ 1315 ഷപ്ധചപനം 

ഴോ 1315 240൧൦ ൭൩൪ ഭിഗ്പിര് 

നബി 0൦ദേണേട ൨൦ ദേ വ് ഒ 

സ) മന ൩൧൧൦ 0൭ ബ്ധി റി1ട൧ട2- 

(൦൩൩ഥ൦ര് 0൨ 7൦ 11 

ി ഇനം മഠ 121൦0 12 1൦ 12. ൧1 18.൧൦ ൧ ൦ ദ്ചിപൃഷില 11൧ഠപനമ 1ടേട, 2 ധൃതം 


